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Mindaugas Šinkūnas
Lietuvių kalbos institutas, vilnius

senųjų biblijos vertimų 
lyginamųjų tyrimų automatizavimas1

Xvi, Xvii ir vėlesniųjų amžių lietuviškuose raštuose gausu citatų, kurių didžiąją 
dalį sudaro biblijos fragmentai ar parafrazės. tiriant tam tikro autoriaus kalbą jos 
turėtų sulaukti ypatingo dėmesio, kadangi gali atspindėti ne tiriamojo laikotarpio, 
bet šaltinio, iš kurio buvo perimtos, kalbą ar net ortografiją.

Citatų ryšiams tirti reikia patogios duomenų platformos, kuri leistų matyti šalti-
nyje cituojamų biblijos eilučių inventorių, jų ryšius, „persipynimą“ su kitais šaltiniais, 
lygiagretinti lietuviškas ar kitakalbes eilutes. didelės apimties duomenims apdoroti 
būtini ir pagalbiniai įrankiai, padedantys rasti ir įvertinti, kurios citatos galėjo būti 
perimtos iš vieno šaltinio į kitą. Šiame tyrime ir aprašomas toks pagalbinis įrankis, 
kompiuterinis automatizuotas mechanizmas, palyginantis biblijos eilutes ir patei-
kiantis jų panašumo procentinę išraišką. sukurta sistema veikia keliais etapais: su-
žymimos biblijos eilutės, perrašas transliteruojamas, randami identiški ženklų jun-
giniai ir apskaičiuojamas panašumo procentas. Gauti rezultatai apibendrinami ir 
nubraižomos diagramos, kurios signalizuoja tikėtinus šaltinių ryšius.

1. Š a l t i n i a i  i r  b i b l i J o s  e i l u Č i Ų  i d e n t i F i K a v i m a S. biblijos eilu-
tės surinktos iš didžiosios daugumos Xvi–Xviii a. pradžios lietuviškų šaltinių. nau-
dojami skaitmeniniai šaltinių perrašai iš lietuvių kalbos instituto senųjų raštų duo-
menų bazės ir parengti kitur (detalesnę informaciją žr. literatūros ir šaltinių sąraše). 
trūkstami didesnės apimties šaltiniai suskaitmeninti iš kritinių leidimų (pavyzdžiui, 
ChNT, BB NT)2.

1  straipsnis parengtas pagal lietuvos mokslo 
tarybos finansuojamą projektą „lietuviš-
kos Xvi–XiX a. biblijos istorija“ (sutarties 
nr. mip-037/2015).

2  dėl nevienodų perrašų rengimo principų  
tiriami skirtingi rankraščių redakcijos 
sluoksniai. samuelio boguslavo Chilinskio 
Naujojo Testamento vertimo (ChNT) tiriama 
galutinė redakcija, nes ji panaudotame 
šaltinio perraše pateikiama kaip pagrindi-

nė (Kudzinowski, otrębski 1958). Jono 
bretkūno Naujojo Testamento vertimo tyri-
mas apima pirminę redakciją, kadangi ji 
atspindima BB NT perraše (range 1992b), 
pagal pirminę redakciją parengtas ir BB 
Joz perrašas bei Dan(g) fragmentas. Kitų 
bretkūno Senojo Testamento vertimo knygų 
perrašai atspindi galutinę vertėjo redakci-
ją (BB Abd, Am, Dan, Ez, Gg, Iz, Jer, Jl, Job, 
1 Met, 2 Met, Mok, Oz, Pat, Ps, Rd).
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biblijos eilutės šaltiniuose identifikuotos pagal juose esančias nuorodas ar užuo-
minas, taip pat žymėtos pagal kitų autorių tyrimus arba senųjų raštų kritinius leidi-
mus (jei juose tokia informacija pateikta). lyginamajam tyrimui svarbu, kad biblijos 
knygų ir eilučių numeracija visuose šaltiniuose sutaptų, standartine pasirinkta eku-
meninio biblijos leidimo numeracija (B1999). didelės apimties šaltiniuose žymėjimas 
automatizuotas pagal juose išspausdintą numeraciją, pavyzdžiui, ChST, BtNT, 1727 
ir 1735 m. Naujojo Testamento leidimuose ir kt. didžioji dalis eilučių juose atitinka 
ekumeninį leidimą, pastebėti neatitikimai pataisyti. Šaltiniuose, kuriuose skaidymas 
eilutėmis gerokai skiriasi, pavyzdžiui, RPs (1625), eilutės peržymėtos pagal pasirink-
tą standartą.

Keliuose šaltiniuose pavyko identifikuoti ne visas biblijos eilutes: daug jų cituo-
jama MT, CGL, bet tyrimui panaudota tik mažesnioji dalis, postilių pamoksluose 
citatos identifikuotos tik iš dalies (WP, BP, DP, MP, PS; perikopės įtrauktos ištisai)3. 
tyrimui surinktų biblijos eilučių kiekis pateikiamas 1 lentelėje.

metai Šaltinis santrumpa biblijos eilutės (vnt.)
apie 1525 poteriai (rankraštis) TM1503 7
1547 mažvydas, Katekizmas MžK 80
1559 mažvydas, Forma krikštymo MžF 15
1566 mažvydas, Giesmės MžG I 3
1570 mažvydas, Giesmės MžG II 30
1573 vad. Wolfenbüttelio postilė WP 1287*
1579 vilentas, Enchiridionas VE 93
1579 vilentas, Evangelijos VEE 1681
1580 bretkūnas, Naujasis Testamentas BB NT 4778
1589 mažvydas, Parafrazis MžP 3
1590 bretkūnas, Senasis Testamentas BB ST 12077*
1591 bretkūnas, Postilė BP 910
1591 Hiofnerio įrašas HįM1591 1
1595 daukša, Katekizmas DK 55
1598 petkevičius, Katekizmas PK 44
1599 bretkūno įrašas BįM1599 3
1599 daukša, Postilė DP 1057
1600 vad. Morkūno postilė MP 1076
1600 vaišnoras, Žemčiūga MT 155*
1605 Ledesmos katekizmas AK 22
1611 Gvanini, Kronika TM1611 5

3  identifikuojant WP biblijos citatas naudota-
si kritiniu ir internetiniais leidimais.
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metai Šaltinis santrumpa biblijos eilutės (vnt.)

1612 zengštokas, Enchiridionas ZE 97

1612 zengštokas, Evangelijos ZEE 1716

1612 zengštokas, Giesmės ZG 3

1617 rakiškos įrašas RįL1617 1

1618 burnevičiaus įrašas BįL1618 1

1618 akelavičiaus įrašas AįL1618 1

1625 rėza, Psalteras RPs 2532

1629 sirvydas, Punktai PS I 135

1639 zegebadės šriftų katalogas Z1639 1

1644 sirvydas, Punktai PS II 155

1646 slavočinskis, Giesmės SG 2

1647 Jaknavičius, Evangelijos JE1647 943

Xvii a. vid. Lexicon Lithuanicum Lex 25

1653 Kleinas, Grammatica KlGr 44

1653 minvydas, božimovskis, Evangelijos KNSE¹ 602

1653 minvydas, božimovskis, Maldos KNM¹ 3

1653 minvydas, božimovskis, Katekizmas KNM(K)¹ 18

1654 Kleinas, Compendium KlC 7

apie 1659 Chilinskis, Naujasis Testamentas ChNT 7982

apie 1660 Chilinskis, Senasis Testamentas ChST 11952

1666 Kleinas, Maldos KlM 17

1668 Wilkins, Essay TM1668 5

1670 Liuterio katekizmas K1670 46*

1673 sapūnas, Šulcas, Grammatica SŠGr 88

1674 nettelhorst, Dissertatio N1674 5

1674 Jaknavičius, Evangelijos JE1674 947

1677 Belarmino katekizmas BK 11

1679 Jaknavičius, Evangelijos JE1679 947

1680 Oratio orationum TM1680 5

1680 minvydas, božimovskis, Katekizmas PP 129

1681? Kasakauskis, Rožančius KR 7

1684 minvydas, božimovskis, Evangelijos KNSE² 834

1684 minvydas, božimovskis, Maldos KNM² 3

1684 minvydas, božimovskis, Katekizmas KNM(K)² 128

1684 Hartknoch, Alt und Neues Preussen H1684 5

1685 Kleinas, rikovijus, Giesmės RG 2
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metai Šaltinis santrumpa biblijos eilutės (vnt.)

1685 Kleinas, rikovijus, Maldos RM 17

apie 1687 Orationis Dominicæ TM1680–1687 5

1690 Jaknavičius, Evangelijos JE1690 947

1694 Šulcas, zandenas, Katekizmas ŠKS 23

Xvii a. pab. Clavis CGL 98*

1700 Liuterio katekizmas K1700 95

1701 Zandeno katekizmas ZK1701 16*

1701 bitneris, Naujasis Testamentas BtNT 8270

1702 brand, Reysen BR1702 5

1703 brand, ReisBeschryving BR1703 5

1704 Kleinas, Šusteris, Giesmės ŠG 2

1704 Kleinas, Šusteris, Maldos ŠM 17

1705 Jaknavičius, Evangelijos JE1705 947

1706 merlinas, Principium MPr1706 1

1709 Liuterio katekizmas K1709 98

1713 Oratio Dominica TM1713 5

1715 Oratio Dominica TM1715 5

1716–1744 brodovskis, Litauische Sprichwörter PR 7

1719 lyzijus, Katekizmas LK1719 93

1720 Liuterio katekizmas K1720 98

1720 Orationis Dominicae TM1720 10

1722 engelis, Katekizmas EK1722 93

1725 Pamokslas krikščioniškas ŠP1725 23

1727 Naujasis Testamentas NT1727 8001

1728 Psalteras Ps1728 2527

1728 vad. Richterio žodynas R 57*

1729 Davadnas mokslas DM1729 160

1720–1740 vad. Krauzės žodynas K 14*

1720–1740 vad. Prahos žodynas P 18*

1730 berentas, Davadnas pamokinimas DP1730 39

1730 Hakas, Grammatic HGr 7*

1735 Pienas mažiems vaikeliams PMV1735 33

1735 Naujasis Testamentas NT1735 7957

1735 Psalmynas Ps1735 2527

prieš 1744 brodovskis, Lexicon B 25*

1741 Hensel, Synopsis TM1741 1
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metai Šaltinis santrumpa biblijos eilutės (vnt.)
1744 lepner, Der Preusche Littauer L1744 3
1747 ruigys, Lexicon RgŽ 4178
1747 ruigys, Grammatick RgGr 13*
1749 Naujasis Testamentas NT1749 1560*
1750 Pėdelis miros PM1750 2*
1750 Jaknavičius, Evangelijos JE1750 987
1753 olševskis, Broma OB1753 53*
1755 Naujasis Testamentas NT1755 152*
[…]

1 lentelė. iš Xvi–Xviii a. pirmosios pusės šaltinių išrinktų biblijos eilučių kiekis 
(žvaigždute * žymimi šaltiniai, iš kurių biblijos eilutės išrinktos fragmentiškai)

2. t e K s t o  p a n a Š u m o  n u s t a t Y m o  a u t o m a t i z av i m o  p r o b l e m o S. 
teksto palyginimas turėtų apimti tris lygmenis: rašybos, gramatinį ir dalykinį. tačiau 
atskirai imant nė vienas iš šių lygmenų nėra pakankamas automatinei analizei. se-
nesnis šaltinis, tikėtina, būtų cituojamas pagal citavimo metu įprastas rašybos normas 
(pasikeitusias, naujesnes), dialektiniai fonetiniai skirtumai – naikinami4. Gramatinių 
formų sutapimas ryšių patikimai neparodo: neįprastos cituotojui ar pasenusios konst-
rukcijos galėjo būti nesunkiai keičiamos priimtinesnėmis ar naujesnėmis, taisomos 
manomos klaidos, korektūros. nesuprantami, siaurai vartojami žodžiai (dialektizmai) 
taip pat, tikėtina, nebūtų buvę išlaikomi5.

derinant sintaksės, morfologijos ir leksikos analizę, galima būtų patikimai ir iš-
samiai atspindėti biblijos vertimų ryšius, bet toks metodas yra sunkiai automatizuo-
jamas. Šiuo metu dar nėra patikimai veikiančių sintaksinės ar morfologinės automa-
tinės analizės technologijų, pritaikytų seniesiems lietuvių raštams, nesudaryti sino-
nimų žodynai6. Kol visa tai bus sukurta, reikia mėginti ieškoti kitais principais pa-
remtų lyginimo mechanizmų.

vienas iš paprastesnių automatinės panašumo analizės būdų yra ženklų sekos 
lyginimas. Jį sudaro trys svarbiausi etapai: rašybos niveliacija, identiškų junginių 
radimas, panašumo rodiklių skaičiavimai.

4  pavyzdžiui, danielius Kleinas 1653 m. gra-
matikoje cituoja ef 5,28 eilutę iš baltramie-
jaus vilento Enchiridiono (1579 ar 1612 m. 
leidimo) pagal jam priimtiną [y] rašybos 
būdą: plg. Kurs ſawa moteri mjl / tas ſawe 
pats mjl VEE 51; Kurs ſawa moteri mil / tas 
ſaw pats mil ZE 51; kurs ſawa moteri myl / 
tas ſaw pats myl KlGr 147. 1653 m. Knygoje 
nobažnystės mt 11,3 eilutė iš Jono Jaknavi-
čiaus Evangelijų nurašyta neišlaikant rytų 

aukštaičių vienaskaitos galininko galūnės: 
Ir eio wiſi paraśinetus / kiekwienas ingi mieſtu 
ſáwo JE1647 8; Ir ejo wiſi paraßinetus / 
kiekwienás ingi mieſtá ſawo KNSE¹ 16.

5  nors pastebėta ir priešingų atvejų, pavyz-
džiui, kad Knygos nobažnystės (1653) peri-
kopėse vartojama leksikos, nebūdingos 
pamokslų kalbai ( Jakulis 1984, 34–37).

6  apie jų kūrimą žr. Gelumbeckaitė, Šinkū-
nas, zinkevičius 2012a, 2012b.
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3. t r a n s l i t e r a C i J a. viena didžiausių kliūčių, trukdanti automatizuoti se-
nųjų raštų lyginimą, yra rašybos įvairovė, jos daugiareikšmiškumas, nenuoseklumas, 
nepastovumas, kaita. bažnyčios reikmėms rengiamą tekstą perrašinėtojai dažniausiai 
keitė pagal jiems įprastas rašybos taisykles. Žinomi tik labai reti atvejai, kai perrašinėta 
ar net perspausdinta (sakytume, kopijuota) paraidžiui, nieko nekeičiant7. todėl rašybos 
negalima laikyti svarbiu lyginamųjų eilučių diferenciniu požymiu, o automatiškai tiriant 
skirtingų autorių ir laikotarpių eilutes jų rašyba turi būti suvienodinama (niveliuojama). 

tai iš dalies pasiekiama atliekant transliteraciją pagal iš anksto nustatytas rašmenų 
atitikmenų taisykles. senieji rašmenys automatiškai keičiami į jų ekvivalentus dabarti-
ne rašyba, pavyzdžiui, <ſch> verčiama į <š>, <ſ> – į <s>. svarbiausi niveliacijos etapai 
yra šie: didžiosios raidės keičiamos mažosiomis, kirtį ir nosinumą žyminčios raidės 
perrašomos be diakritikų, modifikuojama priebalsių su diakritikais rašyba (pvz.: <, ź, 
, , , ż, , , , ǯ, , , , ƶ> keičiama į <ž>), panaikinamos priebalsių geminatos, 
vienodinama [j], [dz], [dž] ir [z], [ž] rašyba, atskirai parašytos dalelytės ne, be, te sujun-
giamos su žodžiu, pašalinami skyrybos ženklai. Šios taisyklės galioja visiems šaltiniams.

Kitų taisyklių taikymas turi būti diferencijuojamas atsižvelgiant į tam tikram lai-
kotarpiui ar regionui būdingas rašybos ypatybes, pavyzdžiui, mažojoje lietuvoje iki 
1640 m. vartotas junginys (ligatūra) <sz> keičiamas į <ž>, o po 1640 m. rašiusių au-
torių <sz> verčiamas <š>; didžiosios lietuvos autorių vartotas dviraidis rašmuo <sz> 
visada keičiamas į <š>; reformatų ir mikalojaus daukšos <ś> tampa <s>, kitų raštų 
<ś> – <š> ir pan. specifinė vienam autoriui būdinga rašyba reguliuojama dar siaures-
nėmis taisyklėmis.

Šie ir kiti transliteracijos principai neapima nedėsningų rašybos ypatybių, pavyz-
džiui, problemiškas lieka minkštųjų priebalsių nežymėjimas (ar priebalsių „kietini-
mas“), jis taisyklėmis nekoreguojamas. 

automatinę transliteraciją ir tolesnį programinio mechanizmo veikimą galima iliust-
ruoti mt 16,19 eilute iš martyno mažvydo Katekizmo ir vilento Evangelijų bei Epistolų: 

 MžK 28 tau doſiu ractus dngaus karaliſtes Ktektai ſurijſchi ant ßemes bus ſurijſcht 
jr dngui. a k tegtai iſch_rijſchi ant ßemes bus iſchrijſcht ijr dngui.

 VEE 157 ir důſu taw raktus Karaliſtes dangaus. K tiektai ſuriſchi ant ßemes / ſuriſcht 
būs ir dangui / a k iſchriſchi ant ßemes būs iſchriſcht ir dangui. 

automatinė transliteracija mažvydo tekstą paverčia lyginamąja eilute (toliau – 1e), 
o vilento – eilute, su kuria lyginama (2e). Jos atrodo taip:

 1e | tau dosiu ractus dangaus karalistes katektai suriši ant žemes bus surišt 
ir dangui a ka tegtai išriši ant žemes bus išrišt ir dangui |

 2e | ir duosu tav raktus karalistes dangaus ka tiektai suriši ant žemes surišt 
bus ir dangui a ka išriši ant žemes bus išrišt ir dangui |

7  taip elgėsi, pavyzdžiui, lozorius zengšto-
kas, 1612 m. perspausdindamas vilento 
perikopes iš 1579 m. leidimo. 
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Gausybė senuosiuose raštuose vartojamų ženklų niveliuojama į gerokai mažesnį 
jų skaičių. tai leidžia tikėtis rasti daugiau sutampančių elementų nei lyginant origi-
nalios rašybos tekstą. vėliau transliteruotos eilutės programiškai lyginamos: ieškoma 
identiškų ženklų junginių, skaičiuojami sutampantys bei nesutampantys elementai. 

4. i d e n t i Š K Ų  J u n G i n i Ų  a p t i K i m a S. algoritmas, pagal kurį identifikuo-
jami sutampantys elementai, veikia pasikartojančiais ciklais. elementai tikrinami imant 
vienos eilutės fragmentą (pradedant nuo ilgiausio) ir lyginant jį su antrąja eilute pra-
dedant nuo pirmojo, po to – nuo antrojo, trečiojo ir tolimesnių ženklų. sutapimo 
neradus, fragmentas trumpinamas ir paieška kartojama. rastas sutapęs fragmentas iš 
eilučių išbraukiamas, o paieška vėl kartojama iki nustatyto slenksčio (toliau – t). taip 
algoritmas patikrina visas įmanomas sutapimų kombinacijas8 (žr. 1 schemą). 

pirmiausia ieškoma ilgiausių identiškų junginių, baigiama trumpiausiais. didžiau-
sias ilgis (toliau – d) apskaičiuojamas palyginus tiriamos eilutės ilgį (toliau – n) ir 
eilutės, su kuria ji lyginama, ilgį (toliau – l). trumpesnioji iš šių eilučių yra ilgiausias 
įmanomas sutapimas, d yra mažėjantis kintamasis. trumpiausias leidžiamas junginys 
(t) yra nekintamas dydis, apibrėžiamas iš anksto.

tarkime, jog lyginame eilutę ab1c su eilute c1abc, o t=2. parametrai t ir d yra 
reikšmės, pagal kurias kontroliuojamas ciklų eiliškumas. tuo metu, kai vykdomi 
veiksmai, kurie 1 schemoje yra pažymėti klausimu „sutampa?“, gaunamos šios reikš-
mės, o lyginamos eilutės įgyja tokią išraišką:

t=2  n=4 ab1c l=5 c1abc d=n
d=4  n=4  ab1c l=4  c1ab nesutampa
d=4  n=4  ab1c l=4  1abc nesutampa
d=3  n=3  ab1 l=3  c1a nesutampa
d=3  n=3  ab1 l=3  1ab nesutampa
d=3  n=3  ab1 l=3  abc nesutampa
d=3  n=3  b1c l=3  c1a nesutampa
d=3  n=3  b1c l=3  1ab nesutampa
d=3  n=3  b1c l=3  abc nesutampa
d=2  n=2  ab l=2  c1 nesutampa
d=2  n=2  ab l=2  1a nesutampa
d=2  n=2  ab l=2  ab  sutampa
d=2  n=3  #1c l=4  c1^c sutapimas eliminuotas
d=2  n=2  #1 l=2  c1 nesutampa
d=2  n=2  #1 l=2  1^ nesutampa
d=2  n=2  #1 l=2  ^c nesutampa
d=2  n=2  1c l=2  c1 nesutampa
d=2  n=2  1c l=2  1^ nesutampa
d=2  n=2  1c l=2  ^c nesutampa
d=1  n=1     n<t

žodžių tvarkos skirtumai rezultatams įta-
kos neturi. 

8  rekurentinė kroskoreliacinė algoritmo ar-
chitektūra lemia, kad tam tikrais atvejais 
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pirmiausia apskaičiuojama d reikšmė: kadangi pirmoji eilutė (n=4) yra trumpesnė 
už antrąją (l=5), todėl d=n=4. toliau tikrinama, ar pirmoji eilutė ab1c yra identiška 
antrajai pradedant nuo pirmojo (c1ab), toliau – nuo antrojo ženklo (1abc). Kadangi 
sutapimas nerandamas, o l<d, pirmoji eilutė sutrumpinama nuo galo, d sumažinamas 
(d=3), patikrinama, ar eilutės netapo trumpesnės už t, ir ciklas kartojamas.

sutrumpintoji eilutė (ab1) vėl lyginama su antrąja eilute (su c1a, 1ab ir abc). suta-
pimo neradus, pirmoji eilutė rekonstruojama į prieš šį ciklą buvusią formą (ab1c), 
sutrumpinama nuo pradžios (b1c) ir lyginama su antrąja (su c1a, 1ab, abc). sutapimo 
vis dar nėra, d sumažinamas (d=2) ir viskas kartojama.

pirmoji eilutė rekonstruojama į pradinę būklę (ab1c) ir trumpinama nuo galo tol, 
kol d reikšmė tampa lygia n (ab). lyginama su antrąja eilute – c1, 1a ir ab. eilutės 
sutampa, identiškas elementas eliminuojamas iš tolesnės paieškos (ab eilutėse pakei-
čiama skirtingais ženklais, pirmojoje – „#“, antrojoje – „^“)9 ir viskas kartojama iš 

1 schema. algoritmo, randančio sutampančius elementus, 
veiksmų seka

vienoje iš eilučių tarpas tarp žodžių būtų 
pakeistas unikaliu ženklu.

9  tas pats algoritmas gali lyginti ne visą eilu-
tę, bet žodžius kaip atskirus vienetus, jei 
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naujo tol, kol kuri nors iš eilučių tampa trumpesne nei t. tuomet ciklas nutraukiamas 
ir apskaičiuojamas rezultatas.

mechanizmo veikimą galima iliustruoti pavyzdžiu, kuriame lyginama aukščiau 
cituotoji transliteruota mt 16,19 eilutė mažvydo Katekizme (1e) su ta pačia eilute 
vilento perikopėse (2e). pagal aprašytąjį algoritmą patikrinamos 404979 junginių 
poros, iš kurių 6 yra identiškos (sutampa). ilgiausią abiejose eilutėse sutampantį 
junginį sudaro 39 ženklai – [ išriši ant žemes bus išrišt ir dangui ] (įskaičiuojami ir 
tarpai ženklų sekos pradžioje ir pabaigoje). trumpesni sutampantys junginiai yra 
[ektai suriši ant žemes ] (23 ženklai), [ ir dangui a ka] (15), [us karalistes ] (14), [surišt] 
(6). sutapimų eilutėse esama ir daugiau, tačiau prieš taikant algoritmą buvo nuro-
dyta, jog leidžiama lyginti ne trumpesnius nei 5 ženklų junginius, todėl [danga] yra 
paskutinė randama identiška ženklų seka. paryškinus rastus sutapimus, lyginamos 
eilutės atrodytų taip:

 1e | tau dosiu ractus [danga][us karalistes ]kat[ektai suriši ant žemes ]bus [surišt]
[ ir dangui a ka] tegtai[ išriši ant žemes bus išrišt ir dangui ]|

 2e | ir duosu tav rakt[us karalistes ][danga]us ka ti[ektai suriši ant žemes ][surišt] 
bus[ ir dangui a ka][ išriši ant žemes bus išrišt ir dangui ]|

suskaičiuojamos trys reikšmės: pirmõsios eilutės ilgis n (134), antrõsios eilutės 
ilgis l (132) ir sutampančių ženklų junginių suma s (39+23+15+14+6+5=102). Jos bus 
reikalingos rezultatų skaičiavimams.

5. p a n a Š u m o  a p s K a i Č i a v i m a S. dviejų eilučių panašumas skaičiuojamas 
iš trijų gautų reikšmių: n ilgio, l ilgio ir rastų identiškų junginių ilgių sumos (s). 

taikomos trys formulės: [1] s/n×100, [2] (s×2/(n+l)×100)×(100–(l–n)×100/(l+n)) 
ir [3] s/l×100. pagal jas apskaičiuojama procentinė išraiška. pirmoji parodo, kokį 
lyginamosios eilutės ilgio (n) nuošimtį sudaro sutapusių ženklų ilgis. antroji – kokią 
dalį sutapimai sudaro nuo abiejų eilučių ilgio (n+l) ir rezultatas pakoreguojamas 
pagal n ir l ilgių skirtumą. trečioji – kiek procentų sutapę ženklai sudaro nuo eilu-
tės, su kuria lyginama (l), ilgio. pavyzdžiui, jei n yra biblijos eilutės fragmentas ir 
jis tiksliai sutampa su dalimi teksto pilnesnėje eilutėje l, tuomet sutapimas bus 100 %. 
tai parodys rezultatas, gautas pagal pirmąją formulę. Jeigu l yra fragmentas, lygi-
namas su pilna biblijos eilute n, to fragmento panašumą atspindės trečioji formulė. 
antroji formulė rodys panašumą, bendrą abiem lyginamoms eilutėms.

biblijos ar kitokias citatas tikslinga lyginti dviem aspektais. aktualiausias atrody-
tų palyginimas su senesniais šaltiniais. tokiu „žvilgsniu į praeitį“ siekiama nustaty-
ti tikėtiną tiriamojo teksto šaltinį. ne mažiau įdomus yra lyginimas su naujesniais 
šaltiniais – „žvilgsniu į ateitį“ siekiama nustatyti šaltinio įtaką, t. y. kiek vėlesniųjų 
šaltinių eilutės yra panašios į tiriamąsias, ar jos galėjo būti perimtos, o galbūt reikia 
ieškoti jų bendro šaltinio. 

trys skirtingi skaičiavimo būdai reikalingi dėl to, kad biblijos eilutės gali būti 
pacituotos fragmentiškai. Jeigu eilutė lyginama su esančia šaltinyje, senesniame už 
tiriamąjį, ji turėtų būti tiriama kaip galimas senesniosios fragmentas (taikoma pir-
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moji formulė). Jeigu šaltinių chronologiniai ryšiai nėra aiškūs, reikia kitokio vertini-
mo būdo (antroji formulė). Jeigu eilutė lyginama su esančia naujesniame šaltinyje, 
jame ji gali būti perimta kaip fragmentas (trečioji formulė).

Grįžkime prie iliustracinio pavyzdžio, kuriame lyginamos mt 16,19 eilutės iš MžK 
ir VEE: suradus sutampančius junginius apskaičiuojamos trys procentinės išraiškos, 
kurios parodo 1e eilutės panašumą, bendrą abiejų eilučių panašumą ir 2e eilutės 
panašumą. sudedamas visų sutampančių junginių ženklų ilgis (102) ir apskaičiuoja-
ma, kokią n ilgio (134) procentinę dalį jis sudaro (76,11 %). Šis skaičius parodo, kuri 
tiriamos eilutės 1e dalis sutampa su lyginamąja eilute 2e. pagal antrąją formulę ap-
skaičiuojamas bendras abiejų eilučių panašumas: pirmiausia sutampančių junginių 
ženklų ilgis padvigubinamas (204) ir skaičiuojama, kokią eilučių ilgio (134+132=266) 
procentinę dalį jis sudaro (76,69 %), vėliau pagal lyginamų eilučių ilgio skirtumą 
(134–132=2) apskaičiuojamas koeficientas (0,9925), kurį pritaikius (76,69×0,9925) gau-
namas galutinis rezultatas (76,11 %). trečiasis procentas rodo, kurią 2e ilgio (132) 
procentinę dalį sudaro sutampančių ženklų ilgis (77,27 %).

apskaičiuojama procentinė panašumo išraiška negali būti laikoma absoliučiu 
dydžiu. Ją lemia transliteracijos tikslumas, leidžiamas lyginti trumpiausių junginių 
ilgis10 ir lyginamų eilučių ilgis. sunkiausiai iš šių parametrų įvertinamas translitera-
cijos preciziškumas.

6. t r a n s l i t e r a C i J o s  r e i K Š m Ė  r e z u l t a t a m S. lyginimo rezultatus 
daug lemia rašybos niveliacijos tikslumas. taikomos automatinės transliteracijos 
taisyklės apima tik dėsningas rašybos ypatybes, jų neįmanoma suformuluoti taip, 
kad būtų atsižvelgta į visus rašybos niuansus, į visas specifines rašybos ypatybes.

siekiant patikrinti, ar rezultatai skirtųsi, jei tokio tikslumo būtų pasiekta, kelios 
eilutės perrašytos dabartine rašyba. lyginama mt 16,19 eilutė mažvydo Katekizme su 
užfiksuotomis kituose raštuose:

MžK 28 tau doſiu ractus dngaus karaliſtes Ktektai ſurijſchi ant ßemes bus 
ſurijſcht jr dngui. a k tegtai iſch rijſchi ant ßemes bus iſchrijſcht ijr 
dngui.

MžG II 
347(588)

tav důſu raktus karaliſtes dangaus. K tiektai ſuriſchi ant ßemes / 
ſuriſcht bus ir dangui. a k iſch riſchi ant ßemes / bus iſchriſcht ir 
dangui 

nius, būtų rasti trys pirmieji identiški jun-
giniai (39+23+15=77) ir atitinkamai būtų 
gauti šie rezultatai: 1) 57,46 %, 2) 57,46 %, 
3) 58,33 %, tačiau leidžiant lyginti 2 ženk-
lų junginius, sutaptų dar daug trijų ir dvie-
jų ženklų junginių [ ta], [ ra], [us ], [ d], 
[os], [us], [ka], [ t] (39+23+15+14+6+5+3×3+ 
+2×5=121), tad ir panašumo išraiška būtų 
gerokai didesnė: 1) 90,29 %, 2) 90,29 % ir 
3) 91,66 %.

10  reikia pabrėžti, kad procentinė sutapimo 
išraiška yra sąlyginė, jos dydis labai pri-
klauso nuo leidžiamų lyginti trumpiausių 
junginių. atrodo, kad optimalus kontrastas 
pasiekiamas, kai leidžiama lyginti 5 ženklų 
ar kiek ilgesnius junginius. Jeigu būtų lygi-
nami trumpesni junginiai, sutapimas būtų 
didesnis, o lyginant ilgesnius – mažėtų. pa-
vyzdžiui, iliustraciniame MžK ir VEE pa-
vyzdyje leidžiant lyginti 15 ženklų jungi-
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VEE 157 ir důſu taw raktus Karaliſtes dangaus. K tiektai ſuriſchi ant ße mes / 
ſuriſcht būs ir dangui / a k iſchriſchi ant ßemes būs iſch riſcht ir 
dangui.

BB NT 39r ir taw důſiu raktus dangaus [...], Wis kạ ant sʒemies riſchi, ir dan-
guia riſchta bus. ir wis kạ ant sʒemes iſchriſchi, bus ir dangui iſch-
riſchta.

DP 466 ir ß taw důſiu raktus karaliſtes dgáus / ir k nórint ſurißtúmbei nt 
émes / bús ſúríßta ir dguſiá. ir k nórint ißrißtumbei nt émes / 
bus ißrißta ir dguſiá.

MP iii 30v ir duoſiu táwi ráktus káráliſtes dngaus / k tiktay ſurißi nt ǯiámes / 
ſurißtá bus ir dnguy / o k ißrißi nt ǯiámes / bus ißrißtá ir dnguy.

ZEE 165 ir dſu taw raktus Karaliſtes dangaus. Ka tiektai ſuriſchi ant ßemes / 
ſuriſcht bus ir dangui / a ka iſchriſchi ant ßemes bus iſchriſcht ir 
dangui.

JE1647 176 ir taw duoſiu raktus karaliſtes dungaus. ir kunorint ſuriśi vnt iames / 
bus ſurißta ir dunguoſe / a kunorit ißriśi vnt iames / bus ißrißta ir 
dunguose.

ChNT 19v Ó aßjen doſiu tau raktᵘˢ Karaliſtes dangaus, ir ką ſuryßy and ʒiames, 
bus ſuryßta dangoſe; ką teypag ißryßy and ʒiames, bus ißryßta 
dangoſe. 

JE1674 182 ir táw duoſiu ráktus Karáliſtes dungaus. ir kunorint ſurisi vnt ia-
mes / bus ſurißta ir dunguſe / á kunorit ißriśi vnt iámes / bus ißrißta 
ir dunguoſe.

JE1679 182 ir taw duoſiu ráktus Karáliſtes duugaus. ir kunorint ſuriśi vnt ia-
mes / bus ſurißta ir dunguſe / á kunorint ißriśi vnt iámes / bus iß-
rißta ir dunguoſe.

KNSE² 279 ir tau duoſiu raktus karaliſtes dangaus / o k ſurißi ant Ʒiames / bus 
ſu rißta ir danguoſe / o k ißrißi ant Ʒiames / bus ißrißta / ir dan-
guoſe.

JE1690 186 ir taw duoſiu raktus Karaliſtes dungaus. ir kunorint ſuriśi vnt ia-
mes / bus ſurißta ir danguoſe / á kunorint ißriśi vnt iames / bus 
ißrißta ir dunguoſe.

BtNT 30 ir důſu taw raktus karalijſtes dangaus. K tiktay ſurißi ȧnt émês / 
ſurißta bus danguje: K wėl ißrißi ȧnt émês / ißrißta bus danguje.*

JE1705 176 ir tau duoſiu raktus Karaliſtes dangaus. ir k norint ſuriſi ant iámes / 
bus ſurißta ir danguoſe / o k norint ißriſi ant iámes / bus ißrißta ir 
danguoſe.

NT1727 70 ir důſu taw dangaus raktus, wiſſ, k tu ant Ʒémês ſurißi, tai ir dan-
guje bus ſurißta, o wiſſ, k tu ant Ʒémês ißrißi, tai ir danguje bus 
ißrißta.
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NT1735 25 ir důſu taw dangaus raktus, wiſſ, k tu ant émês ißrißi, tai ir dangu-
je bus ißrißta. 

NT1749 25 ir důſu taw dangaus raktus, wiſſ, k tu ant émês ißrißi, tai ir dangu-
je bus ißrißta. 

JE1750 179 ir tau duoſiu raktus Karaliſtes dangaus. ir k norint ſuriſi ant ia-
mes / bus ſurißta ir danguoſe / o k norint ißriſi ant iames / bus 
ißrißta ir danguoſe.

GNT 26 ir duosiu tau raktus karalistes dangaus. o ką tiktay suriszi ant ia mes, 
bus suriszta ir danguose, o ką tiktay iszriszi ant źiames, bus iszriszta ir 
danguose. 

B1999 tau duosiu dangaus karalystės raktus; ką tu suriši žemėje, bus suriš-
ta ir danguje, ir ką atriši žemėje, bus atrišta ir danguje.“

ZZZ eilutės, kurią skaitote, nėra biblijoje, o ji čia pateikta tiktai siekiant 
iliustruoti mechanizmo veikimą.

neautomatiškai perrašius šias eilutes dabartine rašyba, didžiausias apskaičiuotas 
MžK eilutės panašumas yra 90,71 % (n); palygintųjų eilučių panašumas mažėja nuo 
95,48 % (l); didžiausias bendras panašumo rodiklis (nl) yra 90,66 %. Kadangi visos 
eilutės yra chronologiškai vėlesnės už MžK, jos rikiuojamos pagal l vertę, rezultatai 
išsidėsto tokia tvarka:

MžK 28 [ tau duosiu raktus dangaus karalystės ką tiktai 
suriši ant žemės bus surišta ir danguje o ką tik-
tai išriši ant žemės bus išrišta ir danguje ]

n % nl % l %

MžG II 
347(588)

[ tau duosiu raktus ][karalystė]s [dangau][s ką 
tiktai suriši ant žemės ][surišta] bus[ ir danguje 
o ką][ išriši ant žemės bus išrišta ir danguje ]

90,71 90,69 95,48

KNSE² 279 ir[ tau duosiu raktus ][karalystės ][dangaus ]o 
ką[ suriši ant žemės bus surišta ir dan gu]os[e o 
ką][ išriši ant žemės bus išrišta ir dangu]ose 

85,71 85,69 90,22

VEE 157 ir[ duosiu ]tau rakt[us karalystė][s dan ga]u[s 
ką tiktai suriši ant žemės ][surišta] bus[ ir 
danguje o ką][ išriši ant žemės bus išrišta ir 
danguje ]

85,71 85,70 88,23

MP iii 30v ir[ duosiu ]tau rakt[us karalystė][s danga]u[s 
ką tiktai suriši ant žemės ][surišta] bus[ ir 
danguje o ką][ išriši ant žemės bus išrišta ir 
danguje ]

85,71 85,70 88,23

ZEE 165 ir[ duosiu ]tau rakt[us karalystė][s danga]u[s 
ką tiktai suriši ant žemės ][surišta] bus[ ir 
danguje o ką][ išriši ant žemės bus išrišta ir 
danguje ]

85,71 85,70 88,23
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GNT 26 ir[ duosiu ]tau rakt[us karalystės][ danga]us   
o[ ką tiktai suriši ant žemės bus surišta ir dan-
gu]os[e o ką tiktai išriši ant žemės bus išrišta 
ir dangu]ose 

90,00 85,67 85,71

NT1735 25 ir[ duosiu ]tau[ dangaus ][raktus] visa[ ką t]u[ 
ant žemės ][išriši ]tai[ ir danguje][ bus išrišta ]

50,00 47,01 82,35

NT1749 25 ir[ duosiu ]tau[ dangaus ][raktus] visa[ ką t]u[ 
ant žemės ][išriši ]tai[ ir danguje][ bus išrišta ]

50,00 47,01 82,35

BtNT 30 ir[ duosiu ]tau rakt[us karalystė][s danga]u[s ką 
tiktai suriši ant žemės ][surišta ]bus[ danguje ]
ką vėl[ išriši ant žemės ][išrišta ]bus[ danguje ] 

77,14 77,08 81,81

JE1647 176 ir[ tau duosiu raktus ][karalystės ][dangaus ]ir 
ką norint[ suriši ant žemės bus surišta ir dan-
gu]os[e o ką ]norint[ išriši ant žemės bus išriš-
ta ir dangu]ose 

86,42 81,69 81,75

JE1674 182 ir[ tau duosiu raktus ][karalystės ][dangaus ]ir 
ką norint[ suriši ant žemės bus surišta ir dan-
gu]os[e o ką ]norint[ išriši ant žemės bus išriš-
ta ir dangu]ose 

86,42 81,69 81,75

JE1679 182 ir[ tau duosiu raktus ][karalystės ][dangaus ]ir 
ką norint[ suriši ant žemės bus surišta ir dan-
gu]os[e o ką ]norint[ išriši ant žemės bus išriš-
ta ir dangu]ose 

86,42 81,69 81,75

JE1690 186 ir[ tau duosiu raktus ][karalystės ][dangaus ]ir 
ką norint[ suriši ant žemės bus surišta ir dan-
gu]os[e o ką ]norint[ išriši ant žemės bus išriš-
ta ir dangu]ose 

86,42 81,69 81,75

JE1705 176 ir[ tau duosiu raktus ][karalystės ][dangaus ]ir 
ką norint[ suriši ant žemės bus surišta ir dan-
gu]os[e o ką ]norint[ išriši ant žemės bus išriš-
ta ir dangu]ose 

86,42 81,69 81,75

JE1750 179 ir[ tau duosiu raktus ][karalystės ][dangaus ]ir 
ką norint[ suriši ant žemės bus surišta ir dan-
gu]os[e o ką ]norint[ išriši ant žemės bus išriš-
ta ir dangu]ose 

86,42 81,69 81,75

B1999 [ tau duosiu][ dangaus karalystės ][raktus][ ką 
t]u[ suriši ]žemėje[ bus surišta ir danguje ]ir ką 
atriši[ žemė]je[ bus ]at[rišta ir danguje ]

72,14 71,87 81,45

NT1727 70 ir[ duosiu ]tau[ dangaus ][raktus] visa[ ką t]u[ 
ant žemės][ suriši] tai [ir danguje][ bus suriš-
ta ]o visa[ ką t]u[ ant žemės][ išriši] tai [ir dan-
guje][ bus išrišta ]

80,71 79,58 79,57
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ChNT 19v o ašen[ duosiu ]tau rakt[us karalystės ][dan- 
ga]us ir ką[ suriši ant žemės bus surišta ][dan-
gu]ose[ ką t]aipog[i išriši ant žemės bus išriš-
ta ][dangu]ose 

73,57 73,57 74,63

BB NT 39r ir[ tau duosiu raktus dangaus ]visa ką[ ant že-
mės ]riši[ ir danguje ][rišta] bus ir visa ką[ ant 
žemės ][išriši] bus[ ir danguje ][išrišta] 

65,00 64,78 72,80

DP 466 ir aš[ tau duosiu raktus ][karalystės ][dangaus ]
ir ką norint[ suriš]tume[i ant žemės bus surišta 
ir dangu]ose ir ką norint[ išriš]tume[i ant že-
mės bus išrišta ir dangu]ose 

81,42 70,94 71,25

ZZZ eilu[tės k]urią skaitote nėra biblijo[je o ]ji čia 
pateikta [tiktai s]iekiant iliustruoti mechanizmo 
veikimą 

13,57 13,27 18,26

panašiausia eilutė iš MžG, sutapimų su KNSE² rasta mažiau, toliau pagal pana-
šumą rikiuojasi VEE, MP ir ZEE eilutės (visų trijų rezultatai sutampa), nedaug nuo 
jų atsilieka eilutės iš GNT ir NT1735 bei NT1749.

Kaip skiriasi rezultatai transliteravus šias eilutes automatiškai? lyginamosios 
eilutės didžiausias panašumas yra 79,25 % (n); palygintųjų eilučių panašumas į MžK 
mažėja nuo 79,06 % (l); bendras panašumo rodiklis (nl) – nuo 77,03 %. rezultatai 
skiriasi nuo gautų naudojant neautomatinį perrašą todėl, kad identiškų junginių 
rasta mažiau, mažesni ir pagal juos apskaičiuojami panašumo procentai. 

panašiausia rasta eilutė ir šiuo atveju yra MžG, bet tolesni rezultatai skiriasi. su-
tapimų su VEE ir ZEE eilutėmis (jų rezultatai sutampa) rasta vos pora dešimtųjų 
procento daugiau nei su KNSE². eilutėje iš MP sutapimų rasta mažiau, dar mažiau 
jų eilutėje iš GNT, toliau rikiuojamos eilutės iš BtNT ir iš NT1735, NT1749 (jų pana-
šumo vertė artima). surikiavus likusias eilutes pagal rezultatą l, gaunama tokia jų 
panašumo į MžK seka: 

MžK 28 [ tau dosiu ractus dangaus karalistes ka tektai 
suriši ant žemes bus surišt ir dangui a ka tegtai 
išriši ant žemes bus išrišt ir dangui ]

n % nl % l %

MžG II 
347(588)

tav duosu rakt[us karalistes ][danga]us ka 
ti[ektai suriši ant žemes ][surišt] bus[ ir dangui 
a ka][ išriši ant žemes bus išrišt ir dangui ]

75,55 75,52 79,06

VEE 157 ir duosu tav rakt[us karalistes ][danga]us ka 
ti[ektai suriši ant žemes ][surišt] bus[ ir dangui 
a ka][ išriši ant žemes bus išrišt ir dangui ]

75,55 75,54 77,27

ZEE 165 ir duosu tav rakt[us karalistes ][danga]us ka 
ti[ektai suriši ant žemes ][surišt] bus[ ir dangui 
a ka][ išriši ant žemes bus išrišt ir dangui ]

75,55 75,54 77,27
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KNSE² 279 ir[ tau d]u[osiu ra]kt[us karalistes ][danga]us  
o ka[ suriši ant ž]ia[mes bus surišt]a[ ir dan-
gu]ose o ka[ išriši ant ž]ia[mes bus išrišt]a[ ir 
dangu]ose 

77,03 77,03 77,03

MP III 30v ir du[osiu ]tavi rakt[us karalistes ][danga]us[ ka 
t]i[ktai suriši ant ž]iame[s surišt]a bus[ ir dan-
gui ]o ka[ išriši ant ž]ia[mes bus išrišt]a[ ir  
dangui ]

76,29 75,18 75,18

GNT 26 ir duosiu[ tau ]rakt[us karalistes ][danga]us   
o[ ka t]i[ktai suriši ant ]ia[mes bus surišt]a[ ir 
dangu]ose o ka tik[tai išriši ant ž]ia[mes bus 
išrišt]a[ ir dangu]ose 

79,25 72,14 72,29

BtNT 30 [ ir d]uosu tav rakt[us karalistes ]dangaus[ ka  
t]i[ktai suriši ant žemes ][surišt]a b[us dang]uie 
ka vel[ išriši ant žemes ][išrišt]a bus[ dangui]e 

66,66 66,65 68,70

NT1735 25 [ ir d]uosu tav[ dangaus ]raktus vi[s ka t]u[ ant 
žemes ][išriši] tai[ ir dangui]e [bus išrišt]a 

42,22 39,82 68,67

NT1749 25 [ ir d]uosu tav[ dangaus ]raktus vi[s ka t]u[ ant 
žemes ][išriši] tai[ ir dangui]e [bus išrišt]a 

42,22 39,82 68,67

JE1705 176 ir[ tau d]u[osiu ra]kt[us karalistes ][danga]us 
ir ka norint[ suri]s[i ant ž]ia[mes bus surišt]a[ 
ir dangu]ose o ka norint[ išri]s[i ant ž]ia[mes 
bus išrišt]a[ ir dangu]ose 

75,55 67,81 68,00

JE1750 179 ir[ tau d]u[osiu ra]kt[us karalistes ][danga]us 
ir ka norint[ suri]s[i ant ž]ia[mes bus surišt]a[ 
ir dangu]ose o ka norint[ išri]s[i ant ž]ia[mes 
bus išrišt]a[ ir dangu]ose 

75,55 67,81 68,00

NT1727 70 ir duosu tav[ dangaus ]raktus vi[s ka t]u[ ant 
žemes ][suriši] tai[ ir dangui]e [bus surišt]a o 
vis[ ka t]u[ ant žemes ][išriši] tai[ ir dangui]e 
[bus išrišt]a 

69,62 67,62 67,62

ChNT 19v o ašien[ dosiu ]tau rakt[us karalistes ][danga]us 
ir ka[ suriši an]d žia[mes bus surišt]a[ dang]o- 
se[ ka te]ipag[ išriši an]d žia[mes bus išrišt]a[ 
dan g]ose 

66,66 65,69 65,69

B1999 [ tau d]uosiu[ dangaus karalistes ]raktus[ ka   
t]u[ suriši ]žemeie[ bus surišt]a[ ir dangui]e ir 
ka atriši[ žeme]ie[ bus ]atrišta[ ir dangui]e 

59,25 59,15 64,51

BB NT 39r ir tav du[osiu ra]k[tus dangaus ] vis ka[ ant 
žem]ies riši[ ir dangui]a rišta[ bus ]ir vis ka[ 
ant žemes ][išriši] bus[ ir dangui ][išrišt]a 

56,29 56,17 61,78
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DP 466 ir aš tav du[osiu ra]kt[us karalistes ]dagaus ir 
ka norint[ suriš]tumbe[i ant žemes bus surišt]
a[ ir da]gusia ir ka norint[ išriš]tumbe[i ant že-
mes bus išrišt]a[ ir da]gusia 

65,92 55,60 55,97

JE1690 186 ir tav du[osiu ra]kt[us karalistes ]dungaus ir 
kunorint[ suriši ]vnt žia[mes bus surišt]a[ ir 
dangu]ose a kunorint[ išriši ]vnt žia[mes bus 
išrišt]a[ ir d]unguose 

58,51 53,28 53,37

JE1647 176 ir tav du[osiu ra]kt[us karalistes ]dungaus ir 
kunorint[ suriši ]unt žia[mes bus surišt]a[ ir  
d]unguose a kunorit[ išriši ]unt žia[mes bus iš-
rišt]a[ ir d]unguose 

55,55 50,93 51,02

JE1679 182 ir tav du[osiu ra]kt[us karalistes ]duugaus ir 
kunorint[ suriši ]vnt žia[mes bus surišt]a[ ir  
d]unguose a kunorit[ išriši ]vnt žia[mes bus iš-
rišt]a[ ir d]unguose 

55,55 50,93 51,02

JE1674 182 ir tav du[osiu ra]kt[us karalistes ]dungaus ir 
kunorint[ suri]si vnt žia[mes bus surišt]a[ ir  
d]unguse a kunorit[ išriši ]vnt žia[mes bus iš-
rišt]a[ ir d]unguose 

53,33 49,27 49,31

ZZZ eilu[tes k]uria skaitote nera bibliioie o ii čia pa-
teikta ti[ktai s]iekiant iliustruoti mekanižmo 
veikima 

8,14 7,99 10,67

palyginus skirtingais transliteracijos būdais gautus duomenis matyti, kad jie ne-
sutampa, tačiau esminės įtakos galutinei išvadai (rezultatui) tai neturi. abiem būdais 
panašiausiųjų šaltinių penketas beveik nesiskiria: neautomatinė transliteracija – MžG, 
KNSE, VEE=MP=ZEE (95,5–88,23 %), automatinė – MžG, VEE=ZEE, KNSE, MP (79,1–
72,3 %). toliau einanti grupė taip pat iš esmės sutampa: neautomatinė – GNT, 
NT1735=NT1749, BtNT (85,7–81,8 %), automatinė – GNT, BtNT, NT1735=NT1749 
(72,29–68,7 %). ryškesnių skirtumų atsiranda lyginant Jaknavičiaus Evangelijų Xvii 
a. leidimų (JE1647, JE1674, JE1679, JE1690) eilutes, parašytas rytų aukštaičių tarme. 
neautomatiškai perrašius šie tekstai tapo vakarų aukštaičių, bet automatinė transli-
teracija fonetinių skirtumų nepanaikino (žr. 1 diagramą)11.

išryškėja šie svarbiausi skirtingų transliteracijos būdų bruožai: neautomatinis 
perrašas leidžia visiškai suniveliuoti rašybos, fonetikos (dialektinius) ir morfologijos, 
o galbūt net ir leksikos (jei to siekiama) skirtumus, rasti daugiau sutampančių jun-

kaip dungus, bet ir gunditi, ſiunte, ſunkus ir 
kt., mėginant vienodinti acc. sg. galūnes, 
pavyzdžiui, inkłu ‘ženklą’, būtų pakeis-
tos ir kitų formų galūnės, rašomos su <u>.

11  transliteraciją galima būtų papildyti ir tar-
minius skirtumus niveliuojančiomis tai-
syk lėmis, tačiau jos prikurtų pseudofor-
mų. pavyzdžiui, dvibalsį <un> keičiant į 
<an> būtų pakeistos ne tik tokios formos 
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ginių, kurie lemia didesnį panašumo procentą ir didesnį santykinį kontrastą tarp 
procentinės išraiškos. Kita vertus, dirbant tokiu būdu didėja perrašo klaidų tikimybė, 
kyla nuoseklaus interpretavimo problemos (pavyzdžiui, atstatant sutrumpintas for-
mas), darbas trunka ilgai, todėl šis metodas labiau tinka nedidelės apimties teksto 
(pavienių eilučių) panašumui tirti.

automatinė transliteracija leidžia apdoroti didelės apimties tekstus, tačiau įma-
noma suformuluoti tik pačias bendriausias transliteracijos taisykles, kuriomis suni-
veliuojama dalis (tikėtina, kad didžioji dalis) svarbiausių ir dėsningiausių rašybos 
skirtumų. automatinės transliteracijos tikslumas ginčytinas lyginant skirtingomis 
tarmėmis parašytus tekstus. 

palyginus dviem būdais transliteruotas eilutes iš mt 16,19, panašiausiųjų eilės 
tvarka iš esmės sutampa, todėl esminės įtakos tyrimo tikslui (identifikuoti panašiau-
sią šaltinį ar jų grupę) transliteracijos būdas neturi.

7. r e z u l t a t Ų  a p i b e n d r i n i m a S, i Š d Ė s t Y m a S, v i z u a l i z a C i J a. 
apskaičiavus kiekvienõs šaltinio eilutės panašumą į kituose šaltiniuose esančią ati-
tinkamą biblijos eilutę, duomenys išdėstomi pagal tyrėją dominančius požymius.

visų tiriamojo šaltinio biblijos eilučių panašumo su jų ekvivalentais kituose šal-
tiniuose reikšmės gali būti apibendrintos aritmetiniu vidurkiu. Jis skaičiuojamas at-
sižvelgiant į chronologiją: senesnių už tiriamąjį šaltinį skaičiuojamas pagal n, nau-
jesnių – pagal l reikšmes. 

tiriamuose šaltiniuose biblijos eilučių skaičius gali skirtis. rezultatai laikytini 
patikimesniais tuomet, kai jie gauti iš šaltinių, kuriuose lygintų eilučių imtys yra 
panašios, tačiau apibendrinimai gali būti netikslūs, jei šaltiniuose „persidengia“ vos 
viena kita biblijos eilutė. todėl analizuojant rezultatus svarbu žinoti šaltinio specifi-
ką ir atkreipti dėmesį į panaudotų lyginimui duomenų apimtį12.

1 diagrama. MžK mt 16,19 eilutės palyginimas skirtingais transliteracijos būdais: 
neautomatiniu (viršuje) ir automatiniu (apačioje)

12  būna ir išimčių, pavyzdžiui, Gottfriedo 
Henselio žemėlapyje (TM1741) pacituota 
vienintelė eilutė – „tėve mūsų“ pradžia,  

ji 100 % atitinka Chilinskio mt 6,9 eilutę 
(ChNT).
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dvimatėse diagramose duomenys gali būti rikiuojami pagal chronologiją, pana-
šumo vidurkį, lygintų eilučių kiekį, eilučių eilės tvarką šaltinyje, atskirų eilučių pa-
našumą, eilučių panašumo skirtumus dviejuose šaltiniuose ir t. t. Kelios iš galimų 
vizualizacijų yra pateiktos toliau, tiriant bretkūno Postilę (1591).

8. p r o G r a m i n Ė s  a n a l i z Ė s  t a i K Y m o  p a v Y z d Y S. bretkūno Postilės 
biblijos eilučių santykis su ankstesniais raštais yra išsamiai ištirtas13. ona aleknavi-
čienė nustatė, kad didžiąją daugumą perikopių (67 iš 69) bretkūnas ėmė iš savo 
pirmtako, toje pačioje Karaliaučiaus bažnyčioje prieš jį dirbusio vilento Evangelijų bei 
Epistolų (1579)14. išimtys tik dvi: viena perikopė nurašyta iš vilento Enchiridiono 
(1579)15, o ištrauka iš evangelijos pagal matą (mt 3,13–17) versta iš naujo, pagrindinis 
jos vertimo šaltinis – martyno liuterio biblija (1546) ar ja sekę vėlesni tekstai16. ar 
šias išvadas patvirtina parašytojo algoritmo rezultatai?

duomenys, kurie gauti automatiškai apskaičiavus BP eilučių panašumo į visų 
kitų tirtų šaltinių vidurkius, yra pateikti 2 lentelėje (duomenys rikiuojami pagal 
panašumo vidurkį atsižvelgiant į šaltinių chronologiją).

13  range 1992a, 30, 118–122, 268; aleknavičie-
nė 1998a, 1998b, 1999, 2000, 2008.

14  aleknavičienė 2000, 14–22; aleknavičienė 
2008, 30.

15  aleknavičienė 1998a, 39–80.
16  aleknavičienė 1998b, 5–45.

Šaltinis metai
bibli -
jos eil. 
(vnt.)

panašumas 
į BP (vi dur-
kis, %)

WP 1573 409 30,54
TM1503 1525 4 35,25
MžK 1547 10 51,39
VE 1579 9 53,06
MžG I 1566 4 53,29
BB NT 1580 919 62,10
MžG II 1570 36 64,70
BB ST 1590 15 69,02
MžP 1589 3 75,31
VEE 1579 964 84,32
BP 1591 946 100,00
R 1728 2 81,81
KlC 1654 2 79,35
PR 1716 2 79,35
ZEE 1612 982 79,13
K1700 1700 7 74,84

Šaltinis metai
bibli -
jos eil. 
(vnt.)

panašumas 
į BP (vi dur-
kis, %)

ZE 1612 9 74,52
DP1730 1730 3 74,36
LK1719 1719 9 74,21
K1709 1709 10 74,16
K1720 1720 10 74,16
ZG 1612 3 73,95
K1670 1670 3 73,33
EK1722 1722 9 72,63
OGr1791 1791 2 71,81
SŠGr 1673 48 69,44
MP 1600 973 68,17
ŠKS 1694 11 67,53
CGL 1695 6 67,35
KlM 1666 4 62,49
RM 1685 4 62,49
ŠM 1704 4 62,49



75 S e n ų j ų  B i b l i j o s  v e r t i m ų  l y g i n a m ų j ų 
t y r i m ų  a u t o m a t i z a v i m a s

Šaltinis metai
bibli -
jos eil. 
(vnt.)

panašumas 
į BP (vi dur-
kis, %)

KlGr 1653 24 61,52
BtNT 1701 931 57,26
DM1729 1729 16 57,06
KNM(K)² 1684 15 56,66
KNM(K)¹ 1653 3 56,49
HGr 1730 6 56,46
RgGr 1747 6 56,37
PP 1680 15 56,20
CK1803 1803 11 56,15
NT1727 1727 950 55,96
BįM1599 1599 8 55,68
NT1749 1749 483 55,22
NT1735 1735 931 55,01
PM1750 1750 1 50,90
DP 1599 874 50,80
PS I 1629 140 50,66
GNT 1816 931 50,62
KNSE² 1684 850 50,32
JE1705 1705 825 50,31

Šaltinis metai
bibli -
jos eil. 
(vnt.)

panašumas 
į BP (vi dur-
kis, %)

KNSE¹ 1653 734 50,31
NT1755 1755 66 49,32
JE1750 1750 839 48,78
ŠP1725 1725 12 48,72
KR 1681 4 48,22
JE1690 1690 825 47,83
JE1674 1674 825 47,74
ChNT 1660 933 47,67
JE1679 1679 825 47,57
JE1647 1647 824 46,63
PS II 1644 180 44,80
AK 1605 8 44,14
MT 1600 33 42,33
OB1753 1753 3 41,06
BK 1677 4 40,24
B 1740 6 40,08
DK 1595 10 39,32
PK 1598 11 37,80
RgŽ 1747 55 34,85

2 lentelė. BP biblijos eilučių panašumas į esančias Xvi–XiX a. pradžios šaltiniuose

2 diagrama. Chronologiškai (horizontalioji ašis) pavaizduotas Xvi–XiX a. pr. šaltinių biblijos 
eilučių (skaičius ir apskritimo skersmuo žymi jų kiekį) panašumas į BP (vertikalioji ašis)
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Gautus duomenis nesudėtinga grafiškai pavaizduoti skirtingų tipų diagramomis. 
išrikiavus juos chronologiškai, išryškėja galimà ankstesnių šaltinių įtaka BP ir galimà 
BP įtaka vėlesniems šaltiniams (žr. 2 diagramą). Kuo didesnis panašumas su BP 
(aukštesnė vertikali pozicija) ir lygintų eilučių skaičius (skritulio plotas), tuo didesnė 
tikimybė, jog šaltiniai gali būti susiję.

tuos pačius duomenis apibendrinti galima ir kitaip. Šaltiniai suskirstomi į dvi 
grupes pagal chronologinį santykį su BP, eilučių panašumo vidurkis išrikiuojamas 
didėjančia (senesnių už BP šaltinių) ir mažėjančia (naujesnių už BP šaltinių) tvarka. 
panašumo vidurkis žymimas vertikaliojoje ašyje. stulpelio aukštis žymi tirtų biblijos 
eilučių santykinį kiekį (žr. 2 lentelę ir 3 diagramą).

panašumo vidurkiai ir bendrų šaltiniams biblijos eilučių skaičius išryškina šal-
tinius, į kuriuos verta atkreipti didžiausią dėmesį. tiriant bretkūno Postilę tokie 
šaltiniai yra trys: VEE, BB NT ir WP. papildomai orientuotis, kuris iš jų galėjo būti 
reikšmingiausias, padeda eilučių panašumo dažnumo analizė. 4 diagramoje yra 
apibendrinti kiekvienos eilutės panašumo duomenys: suskaičiuota, kad 53 VEE 
eilutės atitinka BP šimtu procentų (BB NT tokių eilučių – 3, WP – 1), 59 eilučių 
reikšmės yra nuo 99,00 iki 99,99 %, 48 eilučių – 98,00–98,99 % ir t. t. Šioje diagra-
moje matyti, jog vilento eilutės pagal panašumą į BP gerokai lenkia bretkūno Nau
jąjį Testamentą ar Wolfenbüttelio postilę. tai dar aiškiau parodo toje pačioje diagra-
moje pagal daugianares (polinomines) reikšmes nubrėžtos linijos (leidžiama iki 
5 viršūnių).

iš viso į tiriamąją medžiagą įtráuktos 946 bretkūno Postilės biblijos eilutės (iš jų 
unikalios – 739), daugumà jų sudaro perikopes (750), bet tiriamos ir biblijos citatos, 
pastebėtos pamoksluose (196). visas jas palyginus su vilento Evangelijomis bei Epis
tolomis matyti, kad sutapimų aritmetinis vidurkis yra 84,32 %. sutapimų vidurkis su 
paties bretkūno verstomis Naujojo Testamento eilutėmis daug mažesnis – 62,51 %. 

3 diagrama. BP biblijos eilučių panašumo santykis su ankstesniais ir vėlesniais šaltiniais
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Jeigu lygintume vien perikopių eilutes, rezultatas beveik nepakistų: jų panašumas į 
VEE būtų vos keliais punktais didesnis – 88,05 %, o BB NT panašumas kistų dar 
mažiau – 62,46 %. BP pamoksluose cituojamos biblijos eilutės nuo VEE skiriasi kiek 
labiau – 75,60 % (plg. BB – 62,65 %).

operavimas vidurkiais yra bevertis, jeigu siekiama išsiaiškinti, ar biblijos citatos 
galėjo būti perimtos iš kelių šaltinių. 2 ir 3 diagramos, kurios remiasi vidurkiais, to 
neatspindi. daug detalesnis grafinis vaizdas gaunamas imant konkrečias kiekvienos 
eilutės panašumo reikšmes. perdėliojus duomenis tokia struktūra, kuri pavaizduota 
3 lentelėje, matomas išsamesnis vaizdas, kuris atskleidžia biblijos eilučių „persiden-
gimą“ tiriamuose šaltiniuose.

eil. nr. BP psl. bibl. eil. WP MžK MžG I MžG II MžP VEE VE BB NT
[…] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […]
505 ii 107 mk 16,14 82,14 82,85
506 ii 108 mk 16,15 29,87 100,00 94,80
507 ii 108 mk 16,16 50,00 54,76 84,52 95,23 78,57 71,42
508 ii 108 mk 16,17 82,52 73,78
509 ii 108 mk 16,18 92,15 49,01
510 ii 108 mk 16,19 78,16 85,05
511 ii 108 mk 16,20 96,73 64,13
[…] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […]

3 lentelė. mk 16,14–20 eilučių vartojimas Xvi a. šaltiniuose ir jų panašumas į BP (%)

4 diagrama. BP biblijos eilučių panašumo santykis su VEE, BB NT ir WP: horizontali 
ašis – panašumas procentais, stulpelių aukštis – eilučių skaičius, linijos nubrėžtos pagal 
polinomines reikšmes
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tokiõs struktūros duomenis pavaizdavus grafiškai (žr. 5 ir 6 diagramą), išryškėja 
pirmaujančio šaltinio zona, o kartais – ir „duobės“, BP atveju tai yra atkarpos, ku-
riose VEE užleidžia lyderiaujančią vietą arba išnyksta (jei biblijos citatų neapima). 
atidžiau patyrinėjus 5 diagramą matyti, kad ištrauka iš izaijo knygos gerokai skiria-
si nuo išspausdintosios VEE, o 1 Kor 11,23–25 eilučių VEE iš viso nėra.

bretkūno Postilėje yra išspausdinta ir keletas tokių eilučių, kurių nebuvo vilento 
knygose. tokia yra ištrauka iš evangelijos pagal matą Mt 3,13–17 (BP i 137–138). Jos 
sutapimas su ankstesniu bretkūno vertimu ganėtinai didelis – net 78,42 %, tad gali-
ma būtų tikėtis, jog ji buvo perimta. tačiau, aleknavičienės nuomone, ši perikopė 
neabejotinai versta iš liuterio biblijos17 ir laikytina nauju vertimu, o ne nuorašu iš 
bretkūno biblijos rankraščio18. Ši išvada verčia aklai nepasitikėti automatiškai gautais 
skaičiavimais, manyti, kad jie įrodomosios galios neturi.

Kitų eilučių, kurių trūksta vilento knygose, sutapimas su bretkūno rankraščiu 
daug mažesnis. pavyzdžiui, Lk 3,17–18 (BP ii 242) sutampa vos 47,34 %, vilento 
praleistà Lk 1,56 eilutė – 66,21 % (BP ii 260). Ši bretkūno pridėtoji eilutė, aleknavi-
čienės nuomone, versta iš liuterio biblijos19.

viena kita eilutė pagal gautus duomenis yra panašesnė į bretkūno rankraštį nei 
į vilento išspausdintą tekstą. bet tokių eilučių labai mažai, daugiausia jų (15) yra iš 
senojo testamento knygos Iz 52,13–53,12 (BP I 417–418). Šis skaitinys kiek panašes-
nis į bretkūno biblijos vertimą (69,02 %) nei į vilento išspausdintąjį (53,05 %). tikė-
tina, kad ir jis buvo redaguotas pagal liuterio bibliją, tačiau čia, skirtingai nei reda-
guojant naujojo testamento eilutes, pagrindas turėjęs būti paties bretkūno vertimas. 
tokiai išvadai suformuluoti reikalinga papildoma filologinė šių eilučių analizė:

5 diagrama. BP perikopių panašumas į kituose Xvi a. šaltiniuose vartojamas biblijos eilutes

17  aleknavičienė 2008, 40.
18  aleknavičienė 1998b, 13–24.

19  aleknavičienė 1998a, 71–72; aleknavičienė 
2008, 47.
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  iz 52,13
 BP i 417 sChitai / tarnas mana iſchmintingai elgſis / ir bus paaukſchtintas ir 

labai aukſchtai pakeltas / 
 BB ST schitai, mana tarnas elgſis iſchmintingai, ir ghis bus paaukſchtintas ir 

didei iſchkeltas, 
 VEE 214 schitai / mana tarnas iſchmintingai pawaikſcʒios / ir bus paaukſchtintas / 

ir didei iſchkieltas / 
 LB1545 sJhe / mein Knecht wird weislich thun / vnd wird erhöhet vnd seer 

hoch erhaben sein.

  iz 52,14
 BP i 417 iog daug iſch tawens paſſipiktins / kadangi gimis ia biaureſnis ira / nei 

kitu ßmoniu / ir ia paweikſlas nei ßmoniů waiku. 
 BB ST ‹kaip→› ⌞iog⌟ daugia iſch tawens paſsipiktins, kadangi io weidas [paraš

tė je: ⌊aſsaba.⌉ geſtalt] daugia biaureſnis ira nei kitụ ßmoniụ, bei io paweikſ-
las ⌞{ị}weiſdęghimas⌟, [paraštėje: fein anſeh[en]] nei sʒmoniụ waikụ. 

 VEE 214 iog iſch tawes daug yu paſſipiktins / bo iò weidas dargieſnis jra / neng 
kitu ßmoniū / ir iò paweixlas / neng ßmoniu waikū. 

 LB1545 das ſich viel vber dir ergern werden, weil ſeine Geſtalt heslicher iſt, 
denn ander leute, vnd ſein anſehen, denn der menſchen kinder.

  […]

  iz 53,12
 BP i 418 todelei aſch iam dide daugibe důſi ing dali / ir iam ſtiprieghi teks ing 

dali pleſchimo. Todelei iog ghis giwenima ſawa padawe ant ſmerties. 
ir iog piktadeiams priligints tapa / ir daugiu griekus neſchoia / ir ußu 
Iſbradnius meldeſi.
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 BB ST todelei eſch ⌞iem⌟ didẹ Daugibẹ důſiu ‹pleſchimmu→› ⌞naudona⌟ 
[pa raš tėje: ant naudos], ir ghis aptures stiproſius ant Pleſchimmo. To-
delei iog ghis ſawa Sʒiwata ‹ing smerti→› smertina padawe, Jr piktadei-
ems priligintas ira, ir ghis daugia [paraštėje: daugiụiụ] Griekus ‹←S› 
neſchoia, ir ußu Piktodeiụs meldeſi.

 VEE 216 todelei iſchdaliſiu iem dide tiewiſchkie / ir macʒnus nudrekſti tures / 
Todrilei iog ghys dawe ßiwata ſawa ingi ſmerti / ir ſu latrais jra 
paſkaititas / ir ghys daug ßmoniu ghriekus neſchioja / ir vß piktadey-
us meldeſi.

 LB1545 darumb wil ich jm groſſe Menge ʒur beute geben, vnd er ſol die star-
cken ʒum Raube haben, darumb das er ſein Leben in tod gegeben hat, 
vnd den vbelthetern gleich gerechent iſt, vnd er vieler ſunde getragen 
hat, vnd fur die Vbeltheter gebeten. 

Keletas biblijos ištraukų buvo išspausdinta ir ankstesnėse Xvi a. knygose. paly-
ginus jas su Postilės eilutėmis jau anksčiau nustatyta, kad iki vilento išleistais kate-
kizmais, giesmynais ir maldynais bretkūnas nesirėmė20. Šią išvadą patvirtina ir pro-
graminė analizė. pavyzdžiui, rengdamas naują giesmyno leidimą, bretkūnas į jį 
įtraukė dar mažvydo išverstą Parafrazį, kuriame yra trys eilutės iš 1 Kor 11,23–25. 
tačiau Postilei jis panaudojo ne mažvydo vertimą, kurį pats parengė spaudai 1589 m., 
bet kiek senesnę vilento redakciją (1579). tos pãčios eilutės iš pirmojo laiško korin-
tiečiams dar užfiksuotos mažvydo Katekizme bei giesmyne, ir vad. Wolfenbüttelio 
postilėje. palyginus jas su BP, matyti, kad VE ištrauka vidutiniškai sutampa 90,6 %, 
MžG II – 78,41 %, MžP – 75,31 %, MžK – 75,02 %, WP – 22,1 %. išvados, kad čia 

6 diagrama. BP pamoksluose cituojamų biblijos eilučių panašumas į vartojamas 
kituose Xvi a. šaltiniuose

20  aleknavičienė 2008, 45–49.
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bretkūnas rėmėsi ne mažvydo, bet vilento vertimu, priėjo ir aleknavičienė, vertimo 
skirtumus paaiškindama tuo, kad versta ne iš tų pačių originalų: vilentas rėmėsi 
vokišku liuterio katekizmu, mažvydas – lenkišku Jano seklucjano katekizmu21.

9. a p i b e n d r i n i m a S. 1. vienas iš svarbiausių požymių tiriant senųjų biblijos 
citatų ryšius yra jų panašumo įvertinimas. Kompleksinė leksikos, sintaksės ir mor-
fologijos (o tam tikrais atvejais – ir rašybos) analizė leidžia tai atlikti, tačiau šitoks 
filologinis tyrimas yra lėtas, o jo automatizuoti šiuo metu neįmanoma.

2. lyginimas automatizuotas ciklais veikiančiu algoritmu, kurio uždavinys – ras-
ti identiškus ženklų junginius ir apskaičiuoti, kurią lyginamų sekų dalį jie apima. 
apskaičiuojamą procentinę išraišką daugiausia lemia sekų ilgis, trumpiausia leidžia-
ma lyginti seka ir transliteracijos tikslumas.

3. skirtingas eilučių ilgis (biblijos eilutė gali būti cituojama kaip fragmentas, kuris 
lygintinas su pilna eilute) reikalauja atsižvelgti į šaltinių chronologiją ir pagal ją 
rinktis atitinkamus panašumo skaičiavimo parametrus. optimaliausia trumpiausia 
leidžiama lyginti ženklų seka (5 ženklai) nustatyta eksperimentiškai.

automatizuoti palyginimą kliudo nevienareikšmė senųjų raštų ortografija. Ji ni-
veliuojama transliteracijos taisyklėmis, kurių taikymas diferencijuojamas atsižvelgiant 
į svarbiausias kiekvieno autoriaus dėsningas rašybos ypatybes. Įvertinus neautoma-
tiškai ir automatiškai transliteruotas eilutes, nustatyta, kad transliteracijos būdas 
esminės įtakos rezultatams neturi. rezultatai gali būti ginčytini lyginant skirtingomis 
tarmėmis parašytus tekstus (dialektologinių ypatybių niveliacija nebuvo išbandyta).

4. Gauti panašumo rezultatai apibendrinami dvimatėse diagramose. duomenys 
jose gali būti rikiuojami pagal šaltinių chronologiją, panašumo vidurkį, lygintų eilu-
čių kiekį, eilučių eilės tvarką šaltinyje, atskirų eilučių panašumą, eilučių panašumo 
skirtumus dviejuose šaltiniuose ir t. t. 

5. pagal programinę analizę gauti bretkūno Postilės (1591) biblijos eilučių lyginimo 
su kitais šaltiniais rezultatai atitinka ankstesnių tyrėjų filologiniais metodais prieitas 
išvadas. 

6. lyginimas neapima ir negali įvertinti kitakalbių biblijos vertimų įtakos. auto-
matiniai skaičiavimai patys savaime neįrodo eilučių perėmimo. procentinės panašu-
mo išraiškos nėra absoliučios, jos kinta priklausomai nuo pasirenkamų skaičiavimo 
parametrų. svarbiausiu darbo rezultatu laikytina sukurta priemonė, parodanti orien-
tacinį šaltinių ar jų dalių panašumo santykį, tai atveria galimybes tolesniems, deta-
lesniems tyrimams. Ji, žinoma, gali būti pritaikoma ne tik biblijos, bet ir šiuolaikinių 
kūrinių citavimo, parafrazių ar plagiatų tyrimams.

Literatūra ir šaltiniai:
AįL1618 – Jono akelevičiaus 1618-05-24 įrašas andrejaus liubeneckio albume (p. 117); biblio-

teka Książąt Czartoryskich: dz. Xvii rkps 1403 i. (skaitmeninis perrašas, parengė min-
daugas Šinkūnas, 2014; lietuvių kalbos institutas, senųjų raštų duomenų bazė.)

21  aleknavičienė 1998a, 47, 56.
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AK – KATHECHISMAS ABA PAMOKIMAS WIENAM KVRIAMGI KRIKSCZONIVY REYKIA
MAS. PARASZITAS Nuog D. IOKVBO LEDESMOS Theologo Soc: IESV. E pergulditas 
Lietuwißkay / ir Vntrnkárt ißſpáuſtas WilnivY drukôrnioy acadêmios soCietatis iesv, 
metůſu vgimímo Wießpatés / 1605; biblioteka Jagiellońska: sd i 311124. (internetinis 
leidinys: Jokūbo Ledesmos katekizmas, 1605, perrašą ir žodžių formų konkordancijas parengė 
Juozas Karaciejus, ričardas petkevičius, mindaugas Šinkūnas, vytautas zinkevičius, 2008; 
http://seniejirastai.lki.lt.)
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tiniai“, LKK 39, 39–80.
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nis?“, ALt 2, 11–50.

a l e k n av i č i e n ė ,  o n a ,  2005: Jono Bretkūno Postilė. Studija ir faksimilė, vilnius: lietuvių 
kalbos institutas.

aleknavič ienė ,  ona,  2008: „Jono bretkūno Postilės (1591) teksto istorija: perikopių reda-
gavimo šaltiniai“, ALt 10, 29–60.

B – [Jokūbas brodovskis,] LEXİCON GERMANİCO=LİTHVANİCVM ET LİTHVA Nİ CO=GER
MA NİCVM, [prieš 1744]; lmavb rs: f. 137 – 15; rankraštis.

B1999 – Biblija arba Šventasis Raštas, ekumeninis leidimas. st iš hebrajų, aramėjų ir graikų 
kalbų vertė antanas rubšys, nt iš graikų kalbos vertė Česlovas Kavaliauskas. (internetinis 
leidinys: lietuvos biblijos draugija, 1999; www.biblija.lt.)

BB – BIBLIA tatai eſti Wiſsas Schwentas Raſchtas, Lietuwiſchkai pergulditas per Jonạ Bretkunạ Lietuwos 
Plebonạ Karaliaucʒiuie [1579–1590]; Gsta pK: XX. Ha, stub Königsb. nr. 44–51; rankraštis. 
(skaitmeninis fragmentų perrašas: BB ST – Abd, Am, Dan, Ez, Gg, Iz, Jer, Jl, Job, 1 Met, 2 Met, 
Mok, Oz, Pat, Ps, Rd, parengė veronika adamonytė, ona aleknavičienė, elžbieta banytė, 
vaida Jankūnaitė, ernesta Kazakėnaitė, birutė triškaitė, 2014–2016, Joz – Felix thies, 2016, 
Dan(g) fragmentas – sarah Huber, 2014, BB NT – perrašas pagal: range 1992b.)

BįL1618 – stanislovo burnevičiaus 1618-05-27 įrašas andrejaus liubeneckio albume (p. 177); 
biblioteka Książąt Czartoryskich: dz. Xvii rkps 1403 i. (skaitmeninis perrašas, parengė 
mindaugas Šinkūnas, 2014; lietuvių kalbos institutas, senųjų raštų duomenų bazė.)

BįM1599 – Jono bretkūno 1599 m. įrašas Joakimui miorlinui; Falkenhahn 1941, 124 ir 9 nuo-
trauka vii įklijoje. (skaitmeninis perrašas, parengė mindaugas Šinkūnas, 2014; lietuvių 
kalbos institutas, senųjų raštų duomenų bazė.)

BK – TRUMPAS MOKSŁO KRIKSCIONISZKO SURINKIMAS, Nuog Roberto Bellármino Kárdynoło 
párásitas. vilnÆ typis acad: societatis iesu, anno 1677; vub: lr 8772. (internetinis lei-
dinys: Roberto Bellarmino katekizmas, 1677, perrašą ir žodžių formų konkordancijas parengė 
ona aleknavičienė, inga pilipaitė, vytautas zinkevičius, 2001; http://seniejirastai.lki.lt.)

BP i – [Jonas bretkūnas,] POSTILLA Tatai eſti Trumpas ir Praſtas Iſchguldimas Euangeliu / ſakamuiu 
Baßnicʒoie Krikſchcʒioniſchkoie / nůg Aduento ik Wæliku. Per Iana Bretkuna Lietuvos Plebona 
Karaliaucʒiuie Pruſůſu. iſſpaude Karaliaucʒiuie iurgis oſterbergeras. mæta pono 1591; 
lmavb: lK–16/1. (skaitmeninis tekstas, perrašą ir žodžių formų konkordancijas parengė 



83 S e n ų j ų  B i b l i j o s  v e r t i m ų  l y g i n a m ų j ų 
t y r i m ų  a u t o m a t i z a v i m a s

ona aleknavičienė, ričardas petkevičius, vytautas zinkevičius, 1996–1998; lietuvių kalbos 
institutas, senųjų raštų duomenų bazė.)

BP II – [Jonas bretkūnas,] POSTILLA tatai eſti Trumpas ir Praſtas Iſchguldimas Euangeliu / ſakamuiu 
Baßnicʒoie Krikſchcʒioniſchkoie / nůg Wæliku ik Aduento. Per Iana Bretkuna Lietuvos Plebona 
Karaliaucʒiuie Pruſůſu. iſſpauſta Karaliaucʒiuie / iurgio oſterbergero. mæta pono 1591; 
lmavb: lK–16/1. (skaitmeninis tekstas, perrašą ir žodžių formų konkordancijas parengė 
ona aleknavičienė, ričardas petkevičius, vytautas zinkevičius, 1996–1998; lietuvių kalbos 
institutas, senųjų raštų duomenų bazė.)

BR1702 – Iohan=Arnholds von Brand / weyland J. U. D. und in der Univerſitt ʒu Duißburg am Rhein 
Profeſſoris Ordinarii, REYSEN / durch die Marck Brandenburg / Preuſſen / Churland / Liefland / 
Pleßcovien / Groß=Naugardien / Tweerien und Moſcovien: in welchen vieles nachdencklich wegen 
gemeldter Lnder / wie auch der Litthauwer / Lebens=art / Gottesdienſt / allerhand Ceremonien / 
Kleydung / Regierung / Rechtspflegung / und dergleichen / angemercket: anbey Eine Seltſame und 
ſehr Anmerckliche Beſchreibung von SIBERIEN. Alles nachgeleſehen; und mit nthigen Uberſeꜩungen / 
Anmerckungen und Kupfferſtcken geʒieret und vermehret; auch mit der ber des Hn. Urhebers 
ſeeligen Abſchied gehaltenen Leich=reden herauß gegeben Durch Henrich=Chriſtian von Hennin / 
der Arꜩeneyen Doctor / und ſelbiger / wie auch der Geſchichten / Griech= und Lateiniſchen Wohl
redenheit in obgemeldter Kniglichen Univerſitt Prof. Publ. Wesel / in verlag iacobs von Weſel / 
buchhndlers daſelbſt 1702; british library: 590.a.34. (skaitmeninis fragmentų perrašas, 
parengė mindaugas Šinkūnas, 2013; lietuvių kalbos institutas, senųjų raštų duomenų bazė.)

BR1703 – [Johan arnold brand,] NIEUWE En Nauwkeurige REISBESCHRYVING VAN’T MARK
BRANDENBURG, PRUISSEN, COURLAND, LITTHAUWEN, LYFLAND, PLESCOVIEN, 
GROOTNAUGARDIEN, TWEERIEN en MOSCOVIEN; Waar in de Levensaart dier Volkeren, 
hunne Godsdienſt, Kleeding, wijze van Regeering, byzonder net beſchreeven, en veele tot nog toe 
onbekende ſtukken aan den dag gebragt worden. Als meede Een Aanmerkenswaardige Beſchrijving 
van het Koningrijk SIBERIEN; EN DEN ZABELVANGST. DOOR J. A. BRAND. tot utreCHt 
by antHoni sCHouten, 1703; biblioteka Książąt Czartoryskich: 5438 i. (skaitmeninis 
fragmentų perrašas, parengė mindaugas Šinkūnas, 2016; lietuvių kalbos institutas, senų-
jų raštų duomenų bazė.)

BtNT – NOVUM TESTAMENTUM LITHVANICUM, MAGNO STUDIO IN IDIOMA LITHVA
NICUM VERSUM, ATQUE GENIO LOQUENDI LITHVANORUM IN REGNO PRUSSIÆ AC 
IN MAGNO DUCATU LITHVANIÆ ACCOMODATUM, à PURE LITHVANIS. Cum Præfatio
ne de Verſionibus Scripturæ S. in lingvas cuique genti vernaculas BERNHARDI von SANDEN, 
D. Sen. Naujas Teſtamentas Lietuwißkas / Su didʒiu dabójimu perguldijtas ir Lietuwnikams tiek 
Karalĳſteje Pruſſôs tiek ir didioje Lietuwoje ȧnt ißmánimo ſudawáditas / nůg Cʒĳrû Lietuwnkû. 
Su Prakalbȧ ape pérguldimus Sʒ. Ráßto ing kałbas kiekwienai giminei prigimtas Bernhardaus von 
Ʒanden / D. Sén. Karalaucʒuje / ißſpáuſtas nůg potámkû reuʒnėraus. métu 1701; lltib: b 
1172. (internetinis leidinys: samuelis bitneris, Naujas Testamentas, 1701, perrašą ir žodžių 
formų konkordancijas parengė ona aleknavičienė, Jurgita venckienė, vytautas zinkevičius, 
2008; http://seniejirastai.lki.lt.)

CGL – CLAVIS GERMANICOLITHVANA [po 1680]; lmavb rs: f. 137 13–14; rankraštis.
ChNT – [samuelis boguslavas Chilinskis,] Versionis Bibliorum in Lingvam Lithvanicam. Tomus 

VII. NOVM TESTAMENTUM Domini Nostri Jeſu CHristi. Lithvanicâ Lingvâ donatum. [...] 
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BIBLIA tatey ira Rasztas Szwętas seno ir naujo TESTAMENTA. Pirmą kartą dabar perguldytas 
Lietuwiszkań lieźuwiń. uźmarioſe. nog Samuelies Baguslawo CHylinska. Lietuwniko. ó nokłodu 
Diewobaymos Karalistes Anglios, uź karalawima Jo Milistos Karalaus, KAROLO ANTROIA 
Karalaus Anglios, Szkocios, Irlandios ir Francios. [1658–1659]; british library: add ms 41301; 
rankraštis. (perrašą žr.: Kudzinowski, otrębski 1958.)

ChST – [samuelis boguslavas Chilinskis, Senasis Testamentas, londonas, apie 1660]; british 
library: C.51.b.13; vub rs: fotokopija. (skaitmeninis perrašas, parengė Gina Kavaliūnaitė, 
2008; lietuvių kalbos institutas, senųjų raštų duomenų bazė.)

CK1803 – [mykolas Cerauskas,] Seanas Katechizmas arba pamokſłey Weikialams, ape Wierą ſzwintą 
Krikſzczonizką ſu paſakimeis, iſz Raſzta Szwinta giesmems ir małdoms ſu ſkeyczium Baniczos, 
didesniu ir maesniu, del naudos Surinkima Lietuwiſzka. Drukawotas iſz nauia, u pazwalenies 
Synoda. Kaſztu Parapios. nitauioy, meatu 1803; vub: lr 793. (skaitmeninis perrašas, paren-
gė mindaugas Šinkūnas, 2016; lietuvių kalbos institutas, senųjų raštų duomenų bazė.)

DK – [mikalojus daukša,] KATHECHISMAS ARBA MOKSLAS KIEKWIENAM KRIKSZCZIONI 
PRIWALVS. PARASZITAS PER D. IAKVBA LEDESMA Theologa Societatis IESV. Igulditas i 
Liuwio Lnkißko ing Lietuwißka per Kuniga Mikałoiu Daugßa Kánonika Ʒemaicʒiu. Iſpáuſtas 
Wilniuie metůſ vgimímo Wießpaties 1595; vub: lr 4165. (internetinis leidinys: mikalo-
jus daukša, Katekizmas, 1595, perrašą ir žodžių formų konkordancijas parengė mindaugas 
Šinkūnas, vytautas zinkevičius, 2006; http://seniejirastai.lki.lt. internetinis leidinys: mika-
lojus daugszas, Kathechismas, perrašą parengė steven Young, 2001; http://titus.fkidg1.uni-
frankfurt.de/texte/etcs/balt/lit/dauksakt/dauks.htm.)

DM1729 – Dawádnas Mókſlas apie Dußiôs Ißgánim Pagal ßwent Ráßt ſuraßytas nůg A. Frey ling
hau ſen, Kunngo Sʒw. Ulrikaus Banyćiôs o iß [W]ókißko  lietuwißk Lieuw pérraßytas ir wisſiems 
Ißgánimo tokßtantiems ant Géro ißdůtas nůg [D]raugû lietuwißkôs Ißkalôs. [i]ßſpauſtas ałoje 
pas stepon orban. méte 1729; vub: lr 1120. (skaitmeninis perrašas, parengė mindaugas 
Šinkūnas, 2017; lietuvių kalbos institutas, senųjų raštų duomenų bazė.)

DP – [mikalojus daukša,] Poſtilla CATHOLICKA. Tái eſt: Iǯguldimas Ewangeliu kiekwienos Nedelos 
ir ßwtes per wiſſús metús. Per Kúnig MIKALOIV DAVKSZ{A} Kanonîk Médnik / i łkißko 
pergûldita. Su walá ir dałâidimu wîreuſiui. W Wilniui / drukârnioi akadêmios soCietatis 
iesv, a. d. 1599; vub: lr 1618. (internetinis leidinys: mikalojus daukša, Postilė, 1599, 
perrašą ir žodžių formų konkordancijas parengė veronika adamonytė, ona aleknavičienė, 
milda lučinskienė, Jūratė pajėdienė, mindaugas Šinkūnas, eglė Žilinskaitė, vytautas zin-
kevičius, 2006; http://seniejirastai.lki.lt.)

DP1730 – [Jonas berentas,] Dawádnas Pamokinnimas kaipo wiſſi / Lietuwoje / po Maloningiáuſo 
Pruſû Karalum’ eſſantieji Kunningai / kaip Diewo Tarnai tur elgtis / noredami ßwent Klebonû 
Urėd wiernay ißpildit. Karaláucʒuje / mete mdCC XXX. [1730]. (skaitmeninis perrašas, 
parengė darius petkūnas, mindaugas Šinkūnas, 2016; lietuvių kalbos institutas, senųjų 
raštų duomenų bazė; petkūnas 2012, 239–391.)

EK1722 – [Gabrielius engelis,] Maas Katgiſmas D. Mertino Luteraus / Lietuwißkay ir Wokißkay / 
Ant Małoningiáuſojo Pruſû Karálaus Iſákimo wiſſû Wyſkupû ir Klebonû Lietuwoj’ Sutarimu / iß 
naujo tileje mete 1722. prweiʒdėtas. ir Karalȧucʒuje iß ſpáuſtas. (skaitmeninis perrašas, 
parengė diego ardoino, 2012; lietuvių kalbos institutas, senųjų raštų duomenų bazė. in-
ternetinis leidinys: Gabriel engel, Catechismus, perrašą parengė diego ardoino, 2014; http://
titus.fkidg1.uni-frankfurt.de/texte/etcs/balt/lit/engels/engel.htm.)
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Falkenhahn,  viktor ,  1941: Der Übersetzer der litauischen Bibel Johannes Bretke und seine 
Helfer. Beiträge zur Kultur und Kirchengeschichte Altpreußens, Königsberg und berlin: ost-
europa-verlag.

Gelumbeckaitė ,  Jolanta;  mindaugas Šinkūnas,  vytautas  zinkevičius ,  2012a: 
„senosios lietuvių kalbos tekstynas (slieKKas) – nauja diachroninio tekstyno samprata“, 
Darbai ir dienos 58, 257–281.

Gelumbeckaitė ,  Jolanta;  mindaugas Šinkūnas,  vytautas zinkevičius ,  2012b: 
„old lithuanian reference Corpus and automated Grammatical annotation“, Journal for 
Language Technology and Computational Linguistics 27(2), 83–96. 

Gerullis ,  Jurgis ,  1922: Mažvydas. Seniausieji lietuvių kalbos paminklai iki 1570 metams, Kau-
nas: Švietimo ministerijos leidinys.

GNT – [Juozapas arnulfas Giedraitis,] NAUJAS ISTATIMAS JEZAUS CHRISTAUS WIESZPA
TIES MUSU Lietuwiszku Leżuwiu ISZGULDITAS PAR JOZAPA ARNULPA KUNIGAYKSZTI 
GIEDRAYTI WISKUPA ŻIEMAY CIU, ŻENKLINIKA S. STANISLOWO, iszspaustas pas Ku-
nigus missionorius WilniuJe 1816. (skaitmeninis perrašas, parengė mindaugas Šinkūnas, 
Jurgita venckienė, 2016; lietuvių kalbos institutas, senųjų raštų duomenų bazė.)

H1684 – [Christophorus Hartknoch,] Alt= und Neues Preuſſen Oder Preuſſiſcher Hiſtorien Ʒwey 
Theile […] Mit ſonderbahrem Fleiß ʒuſammen getragen / Durch M. CHRISTOPHORUM Hartknoch 
deß Thorniſchen Gymnaſii Profeſſorem. Franckfurt und Leipʒig. in verlegung martin Hallervor-
den / buchhndlern in Knigsberg. druckts iohann andreæ. anno m dC lXXXiv; Hab: 
Gm 816 (1). (skaitmeninis fragmentų perrašas, parengė mindaugas Šinkūnas, 2006; lietu-
vių kalbos institutas, senųjų raštų duomenų bazė.)

HGr – [Frydrichas vilhelmas Hakas,] Anhang einer kurꜩgefaßten Litthauiſchen GRAMMATIC. 
[Halle, 1730]; vub: lr 1881. (skaitmeninis perrašas, parengė vilma zubaitienė, 2016; lie-
tuvių kal bos institutas, senųjų raštų duomenų bazė.)

HįM1591 – Jono Hiofnerio vyr. 1591 m. dedikacija Joakimui miorlinui; Falkenhahn 1941, 383 
p. ir 74 nuotrauka 34 įklijoje. (skaitmeninis perrašas, parengė mindaugas Šinkūnas, 2007; 
lietuvių kalbos institutas, senųjų raštų duomenų bazė.)

HŽ – [Frydrichas vilhelmas Hakas,] VOCABVLARIVM LITTHVANICOGERMANICVM, ET 
GERMANICOLITTHVANICVM, Darin alle im Neuen Teſtament und Pſalter befindliche Wrter 
nach dem Alphabeth enthalten ſind; […] Ausgefertiget von Friederich Wilhelm Haack / S. S. Theol. 
Cultore, ʒur Ʒeit Docente im Litthauiſchen Seminario ʒu Halle. Halle, druckts stephanus 
orban, univerſ. buchdr.; vub: lr 1881. (skaitmeninis perrašas, parengė vilma zubaitienė, 
2016; lietuvių kalbos institutas, senųjų raštų duomenų bazė.)

Jakulis ,  antanas ,  1984: „‘sumos evangelijų’ ir ‘maldų krikščioniškų’ ryšiai su ankstesniais 
lietuviškais raštais“, Blt 35(1), 31–41.

JE1647 – [Jonas Jaknavičius,] EWANGELIE POLSKIE Y LITEWSKIE TAK NIEdźielne iáko y 
wſzytkich Swit, ktore w Kośćiele Katholickim, według Rzymskiego porzdku przez cały rok czytái. 
Wydáne za dozwoleniem ſtárßych. [...] w Wilnie. W drukániey akademiey soc. iesv roku / 
1647; Ktub: C 72772. (internetinis leidinys: Jonas Jaknavičius, Ewangelie Polskie y Litewskie, 
1647, perrašą ir žodžių formų konkordancijas parengė milda lučinskienė, vytautas zin-
kevičius, 1998; http://seniejirastai.lki.lt.)
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JE1674 – [Jonas Jaknavičius,] EWANGELIE POLSKIE Y LITEWSKIE. Tak NIEDZIELNE Iáko y 
WSZYTKICH SWIĄT, Ktore w kośćiele Katholickim, według Rzymskiego porzdku przez cały Rok 
czytai. WilnÆ. typis academicis soc: iesv. 1674; vub: lr 108. (internetinis leidinys: Jonas 
Jaknavičius, Ewangelie Polskie y Litewskie, 1674, perrašą ir žodžių formų konkordancijas pa-
rengė milda lučinskienė, inga pilipaitė, vytautas zinkevičius, 1999; http://seniejirastai.lki.lt.)

JE1679 – [Jonas Jaknavičius,] EWANGELIE POLSKIE Y LITEWSKIE. Tak NIEDZIELNE Iako y 
WSZYTKICH SWIĄT Ktore w kośćiele Katholickim, według Rzymſkiego porzdku przez cały Rok 
czytai. vilnÆ typis academicis soc: iesu 1679; vub: lr 8771. (internetinis leidinys: 
Jonas Jaknavičius, Ewangelie Polskie y Litewskie, 1679, perrašą ir žodžių formų konkordan-
cijas parengė milda lučinskienė, vytautas zinkevičius, 1999; http://seniejirastai.lki.lt.)

JE1690 – [Jonas Jaknavičius,] EWANGELIE POLSKIE Y LITEWSKIE. Tak NIEDZIELNE Iako y 
WSZYTKICH SWIĄT Ktore w kośćiele Katholicki, według Rzymſkiego porzdku przez cały Rok 
czytai. WilnÆ typis academicis soc: iesu. 1690; lltib: b 752. (internetinis leidinys: 
Jonas Jaknavičius, Ewangelie Polskie y Litewskie, 1690, perrašą ir žodžių formų konkordan-
cijas parengė milda lučinskienė, vytautas zinkevičius, 2000; http://seniejirastai.lki.lt.)

JE1705 – [Jonas Jaknavičius,] EWANIELIE POLSKIE Y LITEWSKIE Tak Niedźielne, iako y wſzytkich 
Swit, Ktore w Kośćiele Katolickim według Rzymſkiego porzdku przez cały Rok czytai. W Wilnie 
W drukarni akademickiey soc: iesu, roku pańſkiego 1705; vub: lr 882. (internetinis lei-
dinys: Jonas Jaknavičius, Ewangelie Polskie y Litewskie, 1705, perrašą ir žodžių formų konkor-
dancijas parengė milda lučinskienė, vytautas zinkevičius, 2001; http://seniejirastai.lki.lt.)

JE1750 – [Jonas Jaknavičius,] EWAGELIE POLSKIE Y LITEWSKIE Ták Niedźielne, jeko y wſzyſtkich 
Swiąt, Ktore w Kośćiele Kátolickim według Rzymſkiego porzdku przez cáły Rok czytáj. [Z] przy
datkiem tych Ewangeliy, ktorych nie ſtawáło. w Wilnie w drukarni J. K. m. akádemickiey 
soc. Jesu roku páńſkiego 1750; vub: lr 1824. (skaitmeninis perrašas, parengė mindaugas 
Šinkūnas, 2016; lietuvių kalbos institutas, senųjų raštų duomenų bazė.)

K – vad. Krauzės vokiečių–lietuvių kalbų žodynas [1720–1740]; lltib: f. 1 – 5792; rankraštis.
Kaunas ,  domas ,  1996: Mažosios Lietuvos knyga. Lietuviškos knygos raida 1547–1940, vilnius: 

baltos lankos.
K1670 – D. MARTINI LUTHERI CATECHISMUS MINOR GERMANICOPOLONICOLITHVA

NICOLATINUS. Nunc primùm in his quatuor lingvis editus. Der kleine Catechiſmus / D. Mar
tin Luthers / Deutſch / Lateiniſch / Polniſch und Littauſch. Nun ʒum erſtenmahl in dieſen Vier 
Sprachen außgegangen. Cum Privilegio Ser. Elect. Brandenb. Knigsberg / Gedruckt und verlegt 
durch Friderich reuſnern / 1670. (skaitmeninis fragmentų perrašas, parengė mindaugas 
Šinkūnas, 2008; lietuvių kalbos institutas, senųjų raštų duomenų bazė.)

K1700 – D. MARTINI LUTHERI CATECHISMUS MINOR, GERMANICOPOLONICOLITHVA
NICOLATINVS. Nunc tertiùm in his quatuor linguis editus. Der kleine Catechiſmus D. Martin 
Luthers / Deutſch / Lateiniſch / Polniſch und Littauſch. Nun ʒum drittenmahl in dieſen Vier Sprachen 
ausgegangen. Cum Privilegio Ser. Elect. Brandenb. Knigsberg / Gedruckt und verlegt durch 
die reußneriſchen erben / 1700; british library: 3905.b.22. (skaitmeninis perrašas, parengė 
mindaugas Šinkūnas, 2007; lietuvių kalbos institutas, senųjų raštų duomenų bazė.) 

K1709 – D. MARTINI LUTHERI CATECHISMUS MINOR, GERMANICOPOLONICOLITHVA
NICOLATINUS. Nunc quartùm in his quatuor lingvis editus. Der kleine Catechiſmus D. Martin 
Luthers / Deutſch / Lateiniſch / Polniſch und Littauſch. Nun ʒum vierdten mahl in dieſen vier 
Sprachen ausgegangen. Cum Privilegio Sac. Reg. Maj. Pruſſ. Knigsberg / Gedruckt und verlegt 
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in der Knigl. Hof= und academiſchen reuſneriſchen buchdruckerey. anno 1709; bFst: 
155 m 11. (internetinis leidinys: martinas lutheris, Mažasis katekizmas, 1709, perrašą ir 
žodžių formų konkordancijas parengė veronika adamonytė, vytautas zinkevičius, 2007; 
http://seniejirastai.lki.lt.)

K1720 – D. MARTINI LUTHERI CATECHISMUS MINOR, GERMANICOPOLONICOLITHVA
NICOLATINUS. Nunc quartùm in his quatuor linguis editus. Der kleine Catechiſmus D. Martin 
Luthers / Deutſch / Lateiniſch / Polniſch und Litthauiſch. Nun ʒum vierdten mahl in dieſen vier 
Sprachen ausgegangen. Cum Privilegio Sac. Reg. Maj. Pruſſ. Knigsberg, Gedruckt und verlegt 
in der Knigl. Hof= und academiſchen reußneriſchen buchdruckerey. anno 1720; 
Российская национальная библиотека: Культы 16.158.2.113. (skaitmeninis perrašas, pa-
rengė mindaugas Šinkūnas, 2014; lietuvių kalbos institutas, senųjų raštų duomenų bazė.)

KlC – M. DANIELIS KLEINII COMPENDIUM LITVANICOGERMANICUM, Oder Kurꜩe und 
ganꜩ deutliche Anfhrung ʒur Littauſchen Sprache / wie man recht Littauſch leſen / ſchreiben und 
reden ſol. Cum Privilegio S. R. M. Pol. & Seren. Elect. Brandenb. Knigsberg / Gedruckt und 
verlegt durch Johann reuſnern / m. dC. liv; vub: lr 1983. (internetinis leidinys: danielius 
Kleinas, Compendium LitvanicoGermanicum, 1654, perrašą ir žodžių formų konkordancijas 
parengė mindaugas Šinkūnas, vytautas zinkevičius, 2011; http://seniejirastai.lki.lt.)

KlGr – [danielius Kleinas,] GRAMMATICA Litvanica Mandato & Autoritate SERENISSIMI ELEC
TORIS BRANDENBURGICI adornata, & præviâ Cenſurâ primùm in lucem edita à M. DANIE
LE Klein / Paſtore Tilſ. Litv. Præmiſſa eſt ad Lectorem Præfactio non minùs utilis, quàm neceſſa
ria, [...] reGiomonti, typis & ſumptibus JoHannis reusneri, anno χριστογονίας 
ciɔ. iɔc. liii; vub: lr 484. (internetinis leidinys: danielius Kleinas, Grammatica Litvanica, 
1653, perrašą ir žodžių formų konkordancijas parengė mindaugas Šinkūnas, vytautas 
zinkevičius, 2011; http://seniejirastai.lki.lt.)

KlM – Neues / Littauſches / ſehr nthiges und Seelenerbauliches Gebetbchlein / Oder / NAUJOS 
LABBAY PRIVVALINGOS IR DUSZOMS NAUDINGOS MALDU KNYGELES Kurroſe ran
damos yra Maldos Nedieloſe / Panedielůſe / taipajeg ir ant Sʒwenćiu; Pakutnos Maldos páſtnikůſe / 
cʒeſu káro / brangummo / arba bádo / pawietros Ir kittoſe reikméneſe. Priegtam Griekáwimo Maldos 
ſu tomis pirm ir po priémimo bei wartojimo wecʒéres Sakramento. Galáuſay Liggû ir Smerties cʒėſe 
ſkaitomos / O DIEWUI ant garbės / monėmus ant nobanyſtes paſékimo / ir dußoms ant amino 
iśgánimo Sutaiſytos ir ßam Krikßcʒoniśkam Paſáului / ypacʒey Banycʒoms / ir nobaniems Na
minikams / a. Vkinikams / ßoj’ muſu Pruſu Lietwoj’ iśdůtos nůg M. DANJELO KLEINO, Lietun: 
Klebono Tilej’ KaralauCzuJe drukkawojo ir iśſpáude pridriKis reusneris, metůſe 
Kristaus 1666; biblioteka uniwersytecka w toruniu: pol.7.ii.4335. (internetinis leidinys: 
danielius Kleinas, Naujos giesmių knygos, Naujos maldų knygelės, 1666, perrašą ir žodžių 
formų konkordancijas parengė vaidotas rimša, mindaugas Šinkūnas, vytautas zinkevičius, 
2006; http://seniejirastai.lki.lt.)

KNM¹ – [samuelis minvydas, Jonas božimovskis,] MALDOS KRIKSCIONISZKOS, Wiſokiam 
meatuy ir reykalams bendriems prigulinćios: Ant garbos Diewa Traycey Szwentoy wiena Tewá, 
Sunaus, ir Dwaśios S. O del naudos Baźnicios io, ant ſwieta iſzłayſtos. [...] KiedaYnise, spaude, 
JoCHimas JurGis rHetas, meatu poná, 1653; uppsala universitetsbibliotek: obr. 66. 176. 
(internetinis leidinys: steponas Jaugelis telega, samuelis minvydas, Jonas božimovskis, 
Knyga nobažnystės, 1653, perrašą ir žodžių formų konkordancijas parengė mindaugas Šin-
kūnas, vytautas zinkevičius, 2008; http://seniejirastai.lki.lt.)



Archivum Lithuanicum 1988

KNM(K)¹ – KATECHIZMAS ABA TRVMPAS PAMOKSLAS Wieros Krikśćionißkos del waykialu 
mau. [Kėdainiai, 1653]; žr. KNM¹ 73–84.

KNM² – [samuelis minvydas, Jonas božimovskis,] MALDOS KRIKSCIONISZKOS, Wiſokiam 
meatuy ir reykalams bendriems prigulinćios: Ant garbos Diewa Traycey Szwentoy wiena Tewá / 
Sunaus / ir Dwaśios S. O del naudos Banicios io / ant ſwieta ißłayſtos. [...] KiedaYnise, spau-
de, JoCHimas JurGis rHetas, meatu poná, 1653. [Karaliaučius, 1684]; lnmmb: a 1/684 
nedef.; lnmmb: a 1/684 def.; vub: lr 6179 def. (skaitmeninis perrašas, parengė mindau-
gas Šinkūnas, 2016; lietuvių kalbos institutas, senųjų raštų duomenų bazė.)

KNM(K)² – [samuelis minvydas, Jonas božimovskis,] Katechiſmas Aba Trumpas Pamokſłas. Wie
ros Krikśćionißkos del waykialu mau. [Karaliaučius, 1684]; žr. KNM² 77–96. 

KNSE¹ – [samuelis minvydas, Jonas božimovskis,] SUMMA Abá Trumpas iſzguldimas EWANIE
LIV SZWENTU Per Wiſus meatus / dienomis Nedelos / Bánićioſe Krikśćionißkoſe ſkaytomu / O 
ánt gárbos Wienam DIEWVY, ſu wala Wiriaſniuju del páźitka Wierniems, didey Kunigiſtey Lietuwos, 
ir del naminiku pabaźnu ánt uźiwoimá namiſzkia iſzduotá. KiedaYnise, drvKaWoia, ioCHi-
mas ivrGis rHetas, meatu poná, 1653; uppsala universitetsbibliotek: obr. 66. 176. 
(internetinis leidinys: steponas Jaugelis telega, samuelis minvydas, Jonas božimovskis, 
Knyga nobažnystės, 1653, perrašą ir žodžių formų konkordancijas parengė mindaugas Šin-
kūnas, vytautas zinkevičius, 2008; http://seniejirastai.lki.lt.)

KNSE² – [samuelis minvydas, Jonas božimovskis,] SUMMA Abá Trumpas iſzguldimas EWAN
GELIV SZWENTU Per Wiſus meatus / dienomis Nedelos / Bánićioſe Krikśćionißkoſe ſkaytomu / 
O ánt gárbos Wienam DIEWUY / ſu wala Wiriaſniuju del páitka Wierniems / didey Kunigiſtey 
Lietuwos / ir del naminiku pabanu ánt uʒiwoimá namißkia ißduotá. KiedaYnise, dru-
KaWoia, ioCHimas iurGis rHetas, meatu poná, 1653. [Karaliaučius, 1684]; lnmmb: 
a 1/684 nedef. (skaitmeninis perrašas, parengė mindaugas Šinkūnas, 2016; lietuvių kalbos 
institutas, senųjų raštų duomenų bazė.)

KR – [Jurgis Kasakauskis, Rožančius švenčiausios Marijos, vilnius?, 1681?]; biblioteka Jagiellońs-
ka: sd i 311230 def. (internetinis leidinys: Jurgis Kasakauskis, Rožančius švenčiausios Mari
jos, 1681, perrašą ir žodžių formų konkordancijas parengė mindaugas Šinkūnas, Jurgita 
venckienė, vytautas zinkevičius, 2008; http://seniejirastai.lki.lt.)

Kudzinowski ,  Czesław;  Jan  otrębski ,  1958: Biblia Litewska Chylińskiego. Nowy Testa
ment 2. Tekst, wydali Czesław Kudzinowski, Jan otrębski, poznań: zakład narodowy im. 
ossolińskich we Wrocławiu.

L1744 – [theodor lepner,] Der Preuſche Littauer oder Vorſtellung der Nahmens=Herleitung, Kind= 
Tauffen, Hochʒeit, Leibes= und Gemths=Beſchaffenheit, Kleidung, Wohnung, Nahrung und Acker= 
Bau, Speiſe und Tranck, Sprachen, GOttes=Dienſt, Begrbniſſe und and andere dergleichen Sachen 
der Littauer in Preuſſen krꜩlich ʒuſammen getragen von Theodoro Lepner, Erſten Pfarrer der 
Deutſchen und Littauſchen Gemeine GOttes in Budwehten. Im Iahr nach des werthen Heylandes 
Geburt 1690. danʒig, bey ioh. Heinrich rdigern, 1744; newberry library: 13450.

LB1545 – D. Martin Luthers Werke. Kritiſche Geſamtausgabe 11(1). Die Deutſche Bibel, Weimar: 
Hermann böhlaus nachfolger, 1960. 

Lex – LEXICON LITHUANICUM [Xvii a. vidurys]; lmavb: f. 137 – 10; rankraštis. (skaitme-
ninis perrašas, parengė ona aleknavičienė, liucija Citavičiūtė, Christiane schiller, min-
daugas Šinkūnas, 2014; lietuvių kalbos institutas, senųjų raštų duomenų bazė.)
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LK1719 – [Heinrich Johann lysius,] Máas Katgiſmas D. Mértino Lutteraus ant Małoningiáuſojo 
Pruſû Karálaus ſákimo, wisſû Wÿſkupû ir Klebbonû Lietuwoj’ Sutarimù iß naujo tileje [mtė 
1719] pérweiʒdėtas, ir wisſiems wartotinay Karaláucʒuje ißſpáuſtas; biblioteka Jagiellońska: 
ms. slav. quart. 4; rankraštis. (internetinis leidinys: Heinrich Johann lysius, Máas Katgiſmas, 
1719, perrašą parengė pietro u. dini, 1996; http://titus.fkidg1.uni-frankfurt.de/texte/etcs/
balt/lit/lysius/lysiu.htm.)

MP – Poſtilla LIETVWISZKA Tátáy eſt / Iǯguldimás práſtás Ewángeliu nt koǯnos Nedelios ir Sʒwentes 
per wiſus metus / kurios págal buda ſená Báǯnicǯioy Diewá eſt ſkáitomos. Nu iß nauia ſu didiu 
perweiʒdeghimu eſt iǯduotá. Nokładu Ios Mili: Ponios Ʒophios páßußwes Ponios Morkuwienes 
Wnucǯkienies Márßałkienes K. I. M. WilnivY / per iokub morkun / tárn Kunigáykſcǯia 
io miliſtos pon pon Kryßtáfa rádiwiła / Wáiwádos Wilniaus. metuoſe diewa / 1600; 
lnmmb: a1/600. (skaitmeninis perrašas, parengė bronius maskuliūnas, 2006; lietuvių 
kalbos institutas, senųjų raštų duomenų bazė.)

MPr1706 – [michael mörlin,] Ʒur wollmeinenden Vereinigung Und Einmthigen Bedencken ber das 
PRINCIPIUM PRIMARIUM In Lingva Lithvanica, In den Worten: LOQVENDUM CUM VULGO, 
enthalten / Invitire hiemit freundlichſt Alle Herren Ambts=Brder / Als reſpectivè geneigte Gnnere 
und gute Freunde In ganꜩ Littauen / Deroſelben Allerſeits Schuldigſter Diener M Mörlin. P. Gumb. 
Knigsberg / gedruckt in der / von sr. Knigl. majeſt. privilegirten / Georgiſchen buchdru-
ckerey. anno 1706; pan biblioteka Gdańska: ni 86 5º adl. 15. (internetinis leidinys: michae-
lis mörlinas, Principium primarium in lingua Lithuanica, 1706, perrašą ir indeksą parengė 
vincentas drotvinas, 2008; http://seniejirastai.lki.lt.)

MT – MARGARITA THEOLOGICA. Collecta & conſcripta à M. ADAMO FRANciſci, Iegerndorfenſe, 
Monaſterĳ Heilsbrunnenſis Abbate. Zemcuga Theologiſchka Kuri Sawieie aptur / trumpa parodi
ma / ir iſchguldima / Wiriauſiůiu daliu moxlo Chrikſconiſchkoio / pro Banicʒes ir Iſchkallas 
Orthodoxiſchkoſes Confeſsies Auguſtanos / alba Sassu. O nu: Lituwiſchkai jra perguldita per Simo
na Waiſchnora warniſchki Plebona Ragaines iſchſpauſta Karaliaucʒiuie pruſu / per iurgi 
oſterberger / mætſ Chriſtaus 1600; vub: lr 1379. (internetinis leidinys: simonas vaiš-
noras, Žemčiūga Teologiška, 1600, perrašą ir žodžių formų konkordancijas parengė vilma 
zubaitienė, vytautas zinkevičius, 2003; http://seniejirastai.lki.lt.)

MžF – [martynas mažvydas,] FORMA Chrikſtima. Kaip Baßnicʒas Iſtatimæ Hertʒikiſtes Pruſu / 
ir kitoſu emeſu laikoma ira. drukawot Karalaucʒui per iona daubmana / metu Chriſtaus 
m. d. liX. [1559]; biblioteka uniwersytecka w toruniu: pol.6.ii.5. (skaitmeninis perrašas, 
parengė mindaugas Šinkūnas, 2014; lietuvių kalbos institutas, senųjų raštų duomenų bazė. 
internetinis leidinys: martynas mažvydas, Forma Chrikstima, 1559, perrašą parengė diego 
ardoino, 2013; http://titus.fkidg1.uni-frankfurt.de/texte/etcs/balt/lit/forma/forma.htm.)

MžG i – Geſmes Chrikſcʒoniskas gedomas Baßnicʒoſu per Aduenta ir Kaledas ik Gramnicʒu. iſch ſpauſtas 
Karalaucʒui nůg iona daubmana metu diewa / m.d.lXvi. [1566]; Gerullis 1922, 149–242. 
(skaitmeninis perrašas, parengė ona aleknavičienė, mindaugas Šinkūnas, 2014; lietuvių 
kalbos institutas, senųjų raštų duomenų bazė.)

MžG ii – GESMES Chrikſcʒoniſkas gedomas baßnicʒoſu per Welikas ir Sekminias ik Aduenta. 
iſchſpauſtas Karalaucʒui / nůg iona daubmana. metu diewa / m. d. lXX. [1570]; Gerullis 
1922, 243–592. (skaitmeninis perrašas, parengė ona aleknavičienė, mindaugas Šinkūnas, 
2014; lietuvių kalbos institutas, senųjų raštų duomenų bazė.)
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MžK – [martynas mažvydas,] CATECHISMVSA PRAſty Sʒadei, Makſlas ſkaitima raſchta yr gieſmes 
del krikſcʒianiſtes bei del berneliu iaunu nauiey ſugulditas KaraliavCzvi viii. dena meneſes 
sauſia, metu vßgimima diewa. m. d. Xlvii. [1547]; vub: lr 5650. (skaitmeninis perrašas, 
parengė diego ardoino, mindaugas Šinkūnas, 2014; lietuvių kalbos institutas, senųjų 
raštų duomenų bazė. internetinis leidinys: martynas mažvydas, Catechismus, parengė die-
go ardoino, Jolanta Gelumbeckaitė, 2015; http://titus.fkidg1.uni-frankfurt.de/texte/etcs/balt/
lit/mazvkat/mazvk.htm.)

MžP – „parapHrasis, permanitina poteraus malda / per martina moſwida iſchguldita“, 
[Jonas bretkūnas,] Gieſmes Duchaunas / iſch Wokiſchka ing Lietuwiſchka ließuwi / per nekurius 
Plebonus Hercegiſtes Pruſu / pergulditas. iſſpauſtas Karaliaucʒuie / per iurgi oſterbergera 
1589; uppsala universitetsbibliotek: utl. rar. 175 (123.322). (skaitmeninis perrašas, parengė 
ona aleknavičienė, mindaugas Šinkūnas, 2014; lietuvių kalbos institutas, senųjų raštų 
duomenų bazė.)

N1674 – [Wolfgangus Christophorus à nettelhorſt,] C. D. DISSERTATIO HISTORICA DE ORI
GINIBUS PRUSSICIS, quam Conſentientibus Superioribus PRÆSIDE M. CHRISTOPHORO 
Hartknoch / Prusſo. Publico Eruditorum examini ſubmittit. WOLFGANGUS CHRISTOPHORUS 
à Nettelhorſt. Ad diem __ Septembr. horis locoque ſolitis. reGiomonti, typis, FrideriCi 
reusneri, ser. eleCt. brand. & aCad. tYpoGr. anno m dC lXXiv. [1674]; 
lmavb: l–17/186.

N1755 – Ʒwey Hiſtoriſche Diſputationen, die unter dem berhmten Preußiſchen Magiſter Chriſtoph 
Hartknoch 1) durch Wolffg. Chriſt. v. Nettelhorſt, Ao. 1674, Von dem Urſprung der Preußen; 2) durch 
Friedrich Werner, Ao. 1675, Von ihrem ehemaligen Gꜩendienſt und aberglubigen Religions= 
Hochʒeits= und Begrbnißgebruchen abgehandelt worden, ſind ſowohl wegen ihres merkwrdigen 
und angenehmen Inhalts, als auch den damit verknpften Nachrichten von der Herkunft der lteſten 
adelichen Familien in Preußen der Ueberſeꜩung aus dem Lateiniſchen ins Deutſche, und ſeiner nicht 
allein hierʒu, ſondern auch ʒu einem vollſtndigen Verʒeichniß aller nachhero im Lande ſaßhaft 
gewordenen Edelleute angewandten Bemhung allerdings wrdig geſchꜩet worden von Carl Iohann 
von Caſpari, Lieutenant des hochlblichen von Lehwaldtſchen Infanterieregiments. Knigsberg, 
1755. Gedruckt bey ioh. Friedr. drieſt, Knigl. privil. buchdrucker; biblioteka Kórnicka: 
114614.

NT1727 – Naujas Teſtamentas Muſû Pono Ieʒaus Kriſtaus / ir Pſalteras Dowido Lietuwißkay ir Wo
kiß kay / ant Maloningiauſo Pruſû Karalaus Iſákimo Iß naujo ſuraßytas / ſu kiekwieno Perſkirimo 
trumpu Praneßummu / ir reikalingu Paenklinimu tû paćiû odiû, kittoſa Perſkirimmoſa randá mû. 
Karaláucʒuje, méte 1727; lltib: b 1901. (skaitmeninis perrašas, parengė mindaugas Šin-
kūnas, birutė triškaitė, Jurgita venckienė, 2016; lietuvių kalbos institutas, senųjų raštų 
duomenų bazė.)

NT1735 – Naujas Teſtamentas, muſû Pono bey Ißgannytojo IEʒaus Kriſtaus, Lietuwißkay, ſu kiekwie
no Pérſkyrimo trumpu praneßimmu, ir reikalingu paenklinnimu tû pacʒû odʒû, kittoſe pérſkyrimoſe 
randamujû. Karaláucʒuje, mette 1735; biblioteka Jagiellońska: sd i 52067. (skaitmeninis 
perrašas, parengė mindaugas Šinkūnas, birutė triškaitė, Jurgita venckienė, 2016; lietuvių 
kalbos institutas, senųjų raštų duomenų bazė.)

NT1749 – Naujas Teſtamentas, muſû Pono bey Ißgannytojo IEʒaus Kriſtaus, Lietuwißkay, ſu kiekwie
no Pérſkyrimo trumpu Praneßimmu ir reikalingu Paenklinnimu tû pacʒû odʒû, kittoſe Perſkyri
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mo ſe randamujû. Karaláucʒuje, 1749. pardůdamas pas pilipp Kriſtup Kanter; tartu Üli-
kooli raamatukogu: bergm 263. (skaitmeninis fragmentų perrašas, parengė mindaugas 
Šinkūnas, 2017; lietuvių kalbos institutas, senųjų raštų duomenų bazė.)

NT1755 – Naujas Teſtamentas, muſû Pono bey Ißgannytojo IEʒaus Kriſtaus, Lietuwißkay, ſu kiekwie
no Pérſkyrimo trumpu Praneßimmu, ir reikalingu Paʒénklinimu tû paćiû odʒû, kittoſe Pérſkyrimoſe 
randamujû. Karaláucʒuje, pardůdamas pas pilippą, ir ißſpáuſtas pas danielą Kriſtupą Kanter 
mette 1755; lnmmb: sb 55. (skaitmeninis fragmentų perrašas, parengė mindaugas Šin-
kūnas, 2017; lietuvių kalbos institutas, senųjų raštų duomenų bazė.) 

OB1753 – BROMA ATWERTA Ing WIECZNASTI, PAR Atminima paſkutiniu dayktu. Su ſpaſabays 
Diſ ponawojma mirſztanciu, ant śćiesliwa ſmercia. Su ſpaſabays ratawojma duſiu Ciśćiu kientanciu. 
Teypogi ape kitus Artykułus Wiero Szwęntos, ſu trumpays pamokſłays, ir prikłodays, iß pawożniu 
Authoriu iſzrinktays. Par Kuniga MIKOŁA OLSZEWSKI Theologa Abſoluta Kanawnika Re gu[l]ar na 
BB. MM. de pænitentia; ſu Medytacyomis ant ciełos Nedieles. [m]etuoſe nuog uſzgimima Jezusa 
p. 1753. WilniuY drukarn[i]e J. K. m. Kunigu Franciſzkonu; vub: lr 1191. (skaitmeninis 
fragmentų perrašas, parengė mindaugas Šinkūnas, 2016; lietuvių kalbos institutas, senųjų 
raštų duomenų bazė.) 

OGr1791 – [Gotfrydas ostermejeris,] Neue Littauiſche Grammatik ans Licht geſtellt von Gottfried 
Oſtermeyer, der Trempenſchen Gemeine Paſtore Seniore und der Kniglich=Deutſchen Geſellſchaft 
ʒu Knigsberg Ehren=Mitglied. Knigsberg, 1791. gedruckt bey G. l. Hartung. Knigl. preuß. 
Hofbuchdrucker und buchhndler; biblioteka Jagiellońska: sd i 52330.

P – vad. Prahos vokiečių–lietuvių kalbų žodynas [1720–1740]; národní knihovna České republiky: 
Xvi.F.30; rankraštis.

petkūna s ,  da ri us ,  2012: Rytų Prūsijos liuteronų liturginė tradicija ir lietuviškoji jos raiška 
Reformacijos ir Donelaičio laikų agendose, Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla.

PK – [merkelis petkevičius,] Polski ʒ Litewskim Katechiſm Albo Krotkie w iedno mieyſce ʒebránie / 
wiáry y powinnośċi Krʒeṡċiȧńſkiey / ʒ páſterſtwem Ʒborowym / y domowym / s Modlitwámi / Pſal
mȧmi / y Pioſnkȧmi / nȧ ceśá chwał Pȧnu Bogu / á Ʒborowi iego ku ʒbudowániu / teraʒ nowo 
ʒ pilnośi wydȧny. Nakłȧdem Iego Mṡći Pȧnȧ Mȧlcherȧ Pietkiewicǯȧ / Piſarʒȧ Ʒiemſċiego Wi le
ſkiego. W Wilnie / drukował stȧnisław Wierʒeyſki / roku 1598. (skaitmeninis lietuviškos 
dalies perrašas, parengė ona aleknavičienė, veronika adamonytė, 2008; lietuvių kalbos 
institutas, senųjų raštų duomenų bazė.)

PM1750 – PEDELIS MIROS Saldźiauſi medi Kriźiaus JESUSA Pona Sawimp turis inriſzta. Arba 
Nobażeńſtwa ape tagi ſaldźiauſi medi Kriźiaus Iżganitojo muſu, kurſay ant tùo, del muſu atpirkimo; 
numire. Iſz Lankiſzka Ziemaytiſzkay iżguldita, Ir Swieśiawśios garbies Kuniguy ANTANUY DO
MINIKUY TYSZKIAWICIUY Biſkupuy Ziemayćiu, Ponuy ąnt Łohoyſko &c. Kanaunikuy Wilniaus, 
Prabaſzcziuy Koplicios Szwento Kazimiero Karałayćio, Gieradiejey Łaymingiauſiam, Fundatoriuy 
naujos Bażnićios Kałwarioy Ziemayćiu, inwedącziam Broctwa Kriźiaus Szwęto tongi Bażnićion, 
nuźiamintoms ſzirdims AFIERAWOTA. MetV, kUrIośIa IezVs nt KrIzIaVs kIenteIo. KarCIeI, Ir 
KraUIa ſaVo DeL sVIeta praLIeIo. Wilniuy drukarniey J. K. m. akademijoy s. J 1750; vub: 
lr 928. (skaitmeninis perrašas, parengė mindaugas Šinkūnas, 2016; lietuvių kalbos insti-
tutas, senųjų raštų duomenų bazė.)

PMV1735 – Pienas maėms Waikélems: Arba trumpas ir gerray ſuprantomas Mokſlas, kaipo Ʒmogus 
tikkru Krikßcʒonimi paſtoti, ir ikk’ mirßtant paſilikti gal, ne tiktay Waikams, bet ir Praſtėms ant 
Kėmû gywénantiems Ʒmonėms ant Naudôs iß gerrôs Sʒirdiês ißdůtas. Karaláucʒuje, 1735. raßtais 
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ißpáuſtas o pardůdamas pas ion endrik artung; bFst: 155 m 18. (internetinis leidinys, 
perrašą parengė Gertrud bense, 2006; http://192.124.243.55/digbib/quandt.htm.) 

PP – PRADZIA PAMOKSLA Del Maʒu Weykialu. Idant Mokitus paʒint / imes raßta / ſudeima / ir 
ſkeytima / cionayg ira pridotas. KATECHIZMAS MAZIASNIS: Arba Trumpas iʒguldimas Kiatu
riu Dayktu Ʒmogui Ktikśćionißkamuy prigulinćiu Su Surinkimu ápe ßwenta Weciari / Pona IEʒuſa 
CHriſtuſa Teypag. Simtas trumpu. Paſakimu iß raßta Sʒwenta ápe Wier ir pobaʒniſt potam 
Giesmeałes / ir Małdos nobaʒnos Wakarines / Rita / Pietu / ir Wećiarios Su Skeycium Baʒnicios: 
ir Praſtu: Surinktos del naudos Surinkima Lietvwißka. Karalauciuy / drukawoia reisnera 
teWaYnieY. meatu m. dC. lXXX. [1680]; british library: C.38.b.47. (internetinis leidinys: 
Pradžia pamokslo, 1680, perrašą ir žodžių formų konkordancijas parengė mindaugas Šinkū-
nas, vytautas zinkevičius, 2005; http://seniejirastai.lki.lt.)

PR – [Jokūbas brodovskis,] Littauiſch[e] Sprichwörte[r] u[nd] Räthſel, [1716–1744]; lmavb: f. 137–1; 
rankraštis. (internetinis leidinys: Jokūbas brodovskis, Litauische Sprichwörter und Rätsel, 
1716–1744, perrašą ir indeksą parengė ona aleknavičienė, 2011; http://seniejirastai.lki.lt.)

PS I – [Konstantinas sirvydas,] PVNKTY KAZAN od Adwentu áǯ do Poſtu, Litewskim izykiem, z 
wytłumáczeniem ná Polskie, PRZEZ Kśidzá KONSTANTEGO SZYRWIDA / Theologá Societatis 
IESV / Z DOZWOLENIEM STARSZYCH wydáne. W Wilnie W drukárni akádemiey so-
cietatis iesv roku m. dC. XXiX. [1629]. (skaitmeninis lietuviškos dalies perrašas, parengė 
virginija vasiliauskienė, 2000; lietuvių kalbos institutas, senųjų raštų duomenų bazė.)

PS ii – [Konstantinas sirvydas,] PUNKTY KAZAŃ NA POST WIELKI Iʒykiem Litewſkiem Przez 
W. X. CONSTANTEGO SZYRWIDA Theologá Societatis IESV nápiſáne. á Teraʒ ná Polſki Iʒyk 
prʒetłumacʒone / y oboiem do Druku podáne. Zá pozwoleniem Stárßych. W Wilnie / W drukárni 
akademii societatis Jesv. roku páńskiego, 1644. (skaitmeninis lietuviškos dalies perrašas, 
parengė virginija vasiliauskienė, 2000; lietuvių kalbos institutas, senųjų raštų duomenų bazė.)

Ps1728 – Der Pſalter Davids Deutſch und Litthauiſch / mit jeden Pſalms kurꜩen Summarien. Pſalteras 
Dowido Lietuwißkay ir Wokiſchkay / ſu Kiekwieno Pſalmo trumpu Praneßimmu. Karaláucʒuje, 
mete 1728; lltib: b 1901. (skaitmeninis lietuviškos dalies perrašas, parengė mindaugas 
Šinkūnas, 2016; lietuvių kalbos institutas, senųjų raštų duomenų bazė.)

Ps1735 – BIBLIA, Tai eſti: Wiſſas Sʒwentas Raßtas, Séno ir Naujo Teſtamento, Pagal Wokißką Pérgul
dimą D. Mertino Luteraus, Su kiekwieno Pérſkyrimo trumpu Praneßimmu, ir reikalingu Paenk
linni mu tû pacʒû Ʒodʒû, kurrie kittoſe Perſkyrimoſe randomi, Nů kellû Mokytojû Lietuwoj’ Lie tu
wiß kay pérguldytas. Karaláucʒuje, 1735. ráßtais iſſpáuſtas pas ion endrik artung, o par-
dů damas pas pilipp Kriſtup Kanter; p. 752–843; biblioteka Jagiellońska: sd i 52067. 
(skaitmeninis perrašas, parengė mindaugas Šinkūnas, 2017; lietuvių kalbos institutas, 
senųjų raštų duomenų bazė.)

R – vad. Richterio vokiečių–lietuvių kalbų žodynas, 1728; aFst: J 84; rankraštis.
range ,  Jochen d[ ieter] ,  1992a: Bausteine zur BretkeForschung. Kommentarband zur Bretke

Edition (NT), padeborn, münchen, Wien, zürich: Ferdinand schöningh.
range ,  Jochen  d[ ieter] ,  1992b: Kommentierte Edition des Bandes 7 der altlitauischen Bi

belübersetzung (Evangelien und Apostelgeschichte) von Joh. Bretke, Labiau 1580 (Habilitations-
schrift), Westfälische Wilhelms-universität münster.

RG – [danielius Kleinas, Jonas rikovijus,] Neues Abermahl verbeſſert= und mit vielen neuen Liedern 
vermehrtes Littauſches Geſang=Buch / Sambt einem ſehr nꜩlichen Gebeth=Bchlein. Naujos Su 
pritarimu wiſſû Baicôs muſu Lietuwojė Mokitojû pagérintos GIESMJU KNYGOS, Taipojeg MAL
DU KNYGELES, Labjauſey Banyćoſė Wartojimos Patogiey ſutaiſitos ir ßweey ißdutos per M. Iona 
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Rikowi / Norkićû Klebon. KaralauCuJe, ißſpauſtos per pridriKio reusnero, palikt 
naßl / 1685; vub: lr 1377. (internetinis leidinys: danielius Kleinas, Jonas rikovijus, Nau
jos pagerintos giesmių knygos, 1685, perrašą ir žodžių formų konkordancijas parengė min-
daugas Šinkūnas, vytautas zinkevičius, 2004; http://seniejirastai.lki.lt.)

RgGr – [paulius Frydrichas ruigys,] Anfangsgrnde einer Littauiſchen Grammatick, in ihrem 
natrlichen Ʒuſammenhange entworfen von Paul Friedrich Ruhig, der Gottesgelahrtheit Befliſſenen, 
ʒur Ʒeit Docenten im littauiſchen Seminario ʒu Knigsberg. Knigsberg, druckts und verlegts 
iohann Heinrich Hartung, 1747. (internetinis leidinys: povilas ruigys, Anfangsgründe einer 
litauischen Grammatik, 1747, perrašą ir žodžių formų konkordancijas parengė ona alekna-
vičienė, Jurgita venckienė, vytautas zinkevičius, 2008; http://seniejirastai.lki.lt.)

RgŽ – [pilypas ruigys,] Littauiſch=Deutſches und Deutſch=Littauiſches Lexicon, Worinnen ein 
hinlnglicher Vorrath an Wrtern und Redensarten, welche ſowol in der H. Schrift, als in allerley 
Handlungen und Verkehr der menſchlichen Geſellſchaften vorkommen, befindlich iſt: Nebſt einer 
Hiſtoriſchen Betrachtung der Littauiſchen Sprache; Wie auch einer grndlichen und erweiterten 
Grammatick, mit mglichſter Sorgfalt, vieljhrigem Fleiß, und Beyhlfe der erfahrenſten Kenner 
dieſer Sprache geſammlet von Philipp Ruhig, Pfarrern und Seniore ʒu Walterkehmen, Inſterburgiſchen 
Hauptamtes. Knigsberg, druckts und verlegts i. H. Hartung, 1747. (skaitmeninis perrašas, 
parengė vilma zubaitienė, 2016; lietuvių kalbos institutas, senųjų raštų duomenų bazė.)

RįL1617 – andriaus rakiškos 1617-10-12 įrašas andrejaus liubeneckio albume (p. 68); biblio-
teka Książąt Czartoryskich: dz. Xvii rkps 1403 i. (skaitmeninis perrašas, parengė min-
daugas Šinkūnas, 2014; lietuvių kalbos institutas, senųjų raštų duomenų bazė.)

RM – [danielius Kleinas, Jonas rikovijus,] Neues Littauiſches / Sehr nhtiges und Seelen=erbauli
ches GEBETBUCHLEIN / Oder: Naujos labbay Privvalingos ir duſzoms naudingos MALDU 
KNYGELES Kurroſe randamos yra Maldos Nedieloſe / Panedielůſe / taipajeg ir ant Sʒwenćiu; 
Pakutos Maldos páſtnikůſe / cʒeſu káro / brangummo / arba bádo / pawietros Ir kittoſa reikméneſe. 
Priegtam Griekáwimo Maldos ſu tomis pirm ir po priémimo bei wartojimo wecʒéres Sakramento. 
Galáuſay Liggû ir Smerties cʒėſe ſkaitomos / O DIEWUI ant garbės / monėmus ant nobanyſtes 
paſekimo / ir dußoms ant amino iśgánimo / Sutaiſytos ir ßam Krikßcʒoniśkam Paſáului / ypacʒey 
Banycʒoms / ir nobaniems Naminikams / a. Vkinikams / ßoj muſu Pruſu Lietwoj’ isdůtos nůg 
M. DANIELO KLEINIO, Lietun. Klebono Tilej. Sʒweey perweiſdetas p. M. J. R. N. K. Kara-
lauzuJe, prideriKio reusnero / palikta naßle / 1685; vub: lr 1378. (internetinis 
leidinys: danielius Kleinas, Jonas rikovijus, Naujos maldų knygelės, 1685, perrašą ir žodžių 
formų konkordancijas parengė mindaugas Šinkūnas, vytautas zinkevičius, 2004; http://
seniejirastai.lki.lt.)

RPs – [Jonas rėza,] Pſalteras Dowido / Ing Lietuwiſchkus Sʒodʒius pirmiauſei iſchgulditas / Per K. Iona 
Bretkuna / Lietuwninku Plebonu buwuſi Karalauꜩoie Pruſſu Sʒæmeie. Bet nu dabbar Ant 
Mielaſtiwoio Brandenburgiſchko Erꜩikio Pruſſu / [et]c. [et]c. per thu Pruſiſchku paliktu Rodos ponu 
maloningoio iſſakimo / Per K. JONA REHSA dabbar ſchitt cʒieſu Lietuwninku plebonu Karaliauꜩoie 
ſupilnaſte atnaugintas Bei nůg nekuriu ant tho priſkirtu Inſtrutenu / Tilſiſchku ir Ragaines walſchꜩiu 
Lietuwninku Plebonu / kiekunta perweiſdetas / bei per maloninga iſakimo pirm pamineta Churfrſta 
malone Diewui aukſchiauſam ant garbes bei lietuwninkoms Sʒmoniems Sʒæmeie ant naudos atwi
rai iſchpauſtas. Karaliauꜩoje pruſſu per lorinꜩu segebadu / mætoſſa Chriſtaus 1625; Gsta 
pK: XX. stub Königsb. nr. 52. (internetinis leidinys: Jonas rėza, Psalteras Dovydo, 1625, 
perrašą ir žodžių formų konkordancijas parengė rainer Fecht, mindaugas Šinkūnas, vy-
tautas zinkevičius, 2007; http://seniejirastai.lki.lt.)
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SG – [saliamonas mozerka slavočinskis,] GIESMES TIKIEIMVY KATHOLICKAM PRIDIARAN
CIAS, o per metu sżwiētes giedam[a]s: Kuriūp priſiduoda Pſ[a]lmay Dowida. ś. Tre[ci]oy daley 
dedaſe ape Sżwentus Diewa, o a[n]t gało ape giwenima ir tułus reykałus Krikśćionies. I tu Kitos 
iß lankißka ir iß łotinißka ißgulditos Kitos i nauia ſudetos ira. Auctore SALOMONE MOZERKA 
SLAWOCZYNSKI, Summi Pontificis Alumno. vilnÆ, typis academicis societatis iesv, 
anno dni 1646; zakład narodowy im. ossolińskich: 15.714. (internetinis leidinys: salia-
monas mozerka slavočinskis, Giesmės tikėjimui katolickam priderančios, 1646, perrašą ir žodžių 
formų konkordancijas parengė birutė Kabašinskaitė, ričardas petkevičius, vytautas zin-
kevičius, 2003; http://seniejirastai.lki.lt.)

SŠGr – [Kristupas sapūnas, teofilis Šulcas,] COMPENDIUM GRAMĀTICÆ LITHVANICÆ 
Theophili Schultʒens Past: Cattenov, reGiomonti: typis Friderici reuſneri: ser. el: br 
typogr ao: 1.6.73; stb pK: zq 14528. (internetinis leidinys: Kristupas sapūnas, teofilis 
Šulcas, Compendium grammaticae Lithvanicae, 1673, perrašą ir žodžių formų konkordancijas 
parengė mindaugas Šinkūnas, vytautas zinkevičius, 2010; http://seniejirastai.lki.lt.)

ŠG – [danielius Kleinas, Frydrichas Šusteris, Naujos giesmių knygos, Karaliaučius, 1704]; vub: 
lr 1383 def. (internetinis leidinys, perrašą parengė mindaugas Šinkūnas, 2006; http://se-
niejirastai.lki.lt.)

ŠKS – [baltramiejus Šulcas, bernardas zandenas,] Krikßcʒonißkas Suſſikalbejimas Kurr Mokinto
jis Banycʒos ſuſawa klauſytojeis dai kart miße ißlaikes / argi ant mißpara / ir ypatej ſu tais 
kurie griekauti eit / ar kurie pirma karta griekauti ir prißwenta  Sakramenta Altoraus taiſaſi eiti / 
idant wertingaj t priimtu / laikyti gal / Wiſſu pirmjauſaj nůg Pono D. BERNHARDO SANDO, 
ta karta Karalaucʒaus ſennojo Mieſto wyrauſojo Klebono / dabar Wyrauſojo wyſkupo ßos muſu 
Prusſu emes / [et]c. ſuraßytas Nubettaig bej te bej ße nepagal ißmanima bet tiktaj pagal odʒus 
maumma kittaip pataiſyts ir ſawa Smynaj ant giera Lietuwnißkaj paraßytas nůg BARTHO
LOMÆUS Schultʒas / Plebonas Ruſnije. Karalaucuje / ißſpauſtos per FrideriKio reusne-
ro palikt naßl / 1694; Российская национальная библиотека: Культы 15.26.6.109. 
(internetinis leidinys: baltramiejus Šulcas, bernardas zandenas, Krikščioniškas susikalbėjimas, 
1694, perrašą ir žodžių formų konkordancijas parengė mindaugas Šinkūnas, vytautas 
zinkevičius, 2005; http://seniejirastai.lki.lt.)

ŠM – [danielius Kleinas, Frydrichas Šusteris,] Neues Littauſches / Sehr nhtiges und Seelen=erbauli
ches Gebeht=Bchlein / Oder: Naujos labbay Priwalingos ir dußoms naudingos MALDU KNYGE
LES, Kurroſe randamos ijra Maldos Nedieloſe / Panedieloſe / taipajeg ir ant Sʒwenćiu; Pakutos 
Maldos páſnikůſe cʒeſu káro / brangummo / arba bádo / pawietros Ir kittoſe reikmeneſe / Priegtam 
Griekáwimo Maldos ſu tomis pirm ir po priemimo bei wartojimo wecʒéres Ʒakramento / Galáuſay 
Liggu ir Smerties cʒėſe ſkaitomos / O DIEWUI ant garbies / monėmus ant nobanĳſtes paſékimo / 
ir dußoms ant amino ißgánimo / Sutaiſijtos ir ßam Krikßcʒoniṡkam Paſáului / ijpacʒey Banijcʒoms 
ir nobaniems Naminkams / a. Ukinkams / ßoj muſu Pruſu Lietuwoj’ ißdůtos nůg M. DANIELO 
KLEINIO, Lietun. Klebono Tilej. KaralauzuJe, pridriKio reusnero / palikta naßle / 
1704; vub: lr 1384. (internetinis leidinys: danielius Kleinas, Frydrichas Šusteris, Naujos 
giesmių knygos, 1704, perrašą ir žodžių formų konkordancijas parengė mindaugas Šinkūnas, 
vytautas zinkevičius, 2008; http://seniejirastai.lki.lt.)

ŠP1725 – PAMOKSŁAS Krikśćioniſzkas Trumpay IZGULDITAS Ir Su dałaydimu Wireſniuju Per 
wiena Kuniga soc. Jesu drukarniey Wilniuy akademijoy izduotas. metuoſe nuog użgi-
mimo Chryſtuſo pono, 1725; vub: lr 1265. (skaitmeninis perrašas, parengė mindaugas 
Šinkūnas, 2016; lietuvių kalbos institutas, senųjų raštų duomenų bazė.)
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TM1503 – [rankraštiniai poteriai,] [nicolaus de blony,] Tractatus ſacerdotalis de ſacrame[n]tis deq[ue] 
diuis officiis: et eor[um] adminiſtrationibus. imp[re]ſſus arge[n]tine p[er] marti.iu. [= mar tinum] 
flach. anno do[mi]ni mCCCCCiij [1503]; vub: ii 3006. (skaitmeninis perrašas, parengė 
Giedrius subačius, 2012; lietuvių kalbos institutas, senųjų raštų duomenų bazė. interne-
tinis leidinys: Dzukian Prayers, parengė Jolanta Gelumbeckaitė, 2014; http://titus.fkidg1.
uni-frankfurt.de/texte/etcs/balt/lit/dzuk/dzuk.htm.)

TM1611 – [malda „tėve mūsų“,] KRONIKA Sármácyey Europſkiey, […] Prʒeʒ ALEXANDRA 
GWAGNINA z Werony, Hrábie Páłacu Láteráńſkiego, Rycerʒá páſowánego, y Rotmiſtrʒá Iego 
K. M. Pierwey Roku 1578. po Láćinie wydána. […] A prʒeʒ MARCINA PASZKOWSKIEGO 
ʒáſtárániem Authorowym z Láćińſkiego ná Polſkie prʒełoona. W KraKoWie, w drukárniey 
mikołáiá lobá, roku páńſkiego 1611, d. v, 30; biblioteka naukowa pau i pan w Krako-
wie: 4581 st. dr. (skaitmeninis perrašas, parengė mindaugas Šinkūnas, 2008; lietuvių 
kalbos institutas, senųjų raštų duomenų bazė.)

TM1668 – [malda „tėve mūsų“,] AN ESSAY Towards a REAL CHARACTER, And a PHILO
SOPHICAL LANGUAGE. By JOHN WILKINS D. D. Dean of RIPON, And Fellow of the ROYAL 
SOCIETY. LONDON, printed for sa: Gellibrand, and for JoHn martYn printer to 
the roYal soCietY, 1668, 435–439. (skaitmeninis perrašas, parengė mindaugas Šinkūnas, 
2005; lietuvių kalbos institutas, senųjų raštų duomenų bazė.)

TM1680 – [malda „tėve mūsų“,] ORATIO ORATIONUM. S S. ORATIONIS DOMINICÆ VER
SIONES præter Authenticam ferè Centum eæ[que] longé emendatiùs quàm antehàc et è probatiſſimis 
Auctoribus potius quàm prioribus Collectionibus, Jam[que] ſingulæ genuinis Linguæ ſuæ charac
teribus / adeòque magnam partem ex ære ad editionem à Barnimô Hagiô traditæ, editæ[que] à 
THOMA LUDEKENIO, Solqv. March. berolini, eX oFFiCina runGiana, anno 1680, 
56; stb pK: v 8246. (skaitmeninis perrašas, parengė mindaugas Šinkūnas, 2006; lietuvių 
kalbos institutas, senųjų raštų duomenų bazė.)

TM16801687 – [malda „tėve mūsų“,] ORATIONIS DOMINICÆ VERSIONES fermè CENTUM. 
[londonas?, 1680–1687,] 56; biblioteka Jagiellońska: Gramat. 5155. (skaitmeninis perrašas, 
parengė mindaugas Šinkūnas, 2006; lietuvių kalbos institutas, senųjų raštų duomenų bazė.)

TM1713 – [malda „tėve mūsų“,] ORATIO DOMINICA ΠΟΛΥ’ΓΛΩΤΤΟΣ, ΠΟΛΥ’ΜΟΡΦΟΣ. 
Nimirum, Plus CENTUM Linguis, Versionibus, aut Characteribus Reddita & Expreſſa. EDITIO 
NOVISSIMA, Speciminibus variis quam priores comitatior. […] londini: proſtant apud dan. 
broWn, ad Cygnum nigrum extra temple- CHr. bateman, ad biblia in pater-noſter-row, 
& W. innYs, ſignibus principis in area boreali d. pauli. Ciɔ Iɔ CCXiii. [1713], 43. (skait-
meninis perrašas, parengė mindaugas Šinkūnas, 2007; lietuvių kalbos institutas, senųjų 
raštų duomenų bazė.)

TM1715 – [malda „tėve mūsų“,] ORATIO DOMINICA IN DIVERSAS OMNIUM FERE GEN
TIUM LINGUAS VERSA ET PROPRIIS CVJVSQVE LINGVAE CHARACTERIBVS EXPRES
SA, Una cum Diſſertationibus nonnullis de Linguarum Origine, variiſque ipſarum permutatinibus. 
EDITORE JOANNE CHAMBERLAYNIO AngloBritanno, Regiae Societatis Londinenſis & Bero
linenſis Socio. amstelÆdami, typis Guilielmi&davidis Goerei. mdCCXv. [1715,] 
87; british library: 677.c.31. (skaitmeninis perrašas, parengė mindaugas Šinkūnas, 2007; 
lietuvių kalbos institutas, senųjų raštų duomenų bazė.)

TM1720 – [malda „tėve mūsų“,] ORATIONIS DOMINICAE VERSIONES PLURIMUM LIN
GUARUM EUROPEARUM, ASIATIVARUM, AFRICANARUM ET AMERICANARUM. 
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[leipcigas, 1720,] 42–43. (skaitmeninis perrašas, parengė mindaugas Šinkūnas, 2016; lie-
tuvių kalbos institutas, senųjų raštų duomenų bazė.)

TM1741 – [maldos „tėve mūsų“ fragmentas žemėlapyje] EVROPA POLY GLOTTA. Linguarum 
Genealogiam exhibens, una cum Literis, ſcribendi[que] modis, Omnium Gentium. Opera Godofr. 
Henſelii delineata. Excuſa proſtat in Officina Homanniana. [knygoje] SYNOPSIS VNIVERSÆ 
PHILOLOGIÆ, in qua: MIRANDA VNITAS ET HARMONIA LINGVARVM TOTIVS ORBIS 
TERRARVM OCCVLTA, E LITERARVM, SYLLABARVM, VOCVMQVE NATVRA & RECES
SIBVS eruitur. Cum Grammatica, LL. Orient. Harmonica, Synoptice tractata; nec non Deſcriptione 
Orbis Terr. quoad Linguarum ſitum & propagationem, MAPPISQVE GEOGRAPHICOPOLY
GLOTTIS. In Gloriam Linguarum Conditoris, Vſumque tam Exegeticum quam Scholaſticum, quo 
Linguæ, a ſtudioſa Juventute, breviori negotio diſci, Emphaſesque Vocum, uberiori meſſe collogi poſſint, 
adornata, a GODOFREDO HENSELIO, Scholæ A. C. ap. Hirſchb. RECTORE. norimberGÆ, 
in Commissis apvd Heredes Homannianos. 1741. (skaitmeninis perrašas, parengė 
mindaugas Šinkūnas, 2007; lietuvių kalbos institutas, senųjų raštų duomenų bazė.)

VE – [baltramiejus vilentas,] ENCHIRIDION Catechiſmas maßas / dæl paſpalitu Plebonu ir Koʒ na
di ju / Wokiſchku ließuwiu paraſchits per Daktara Martina Luthera. O iſch Wokiſchka ließuwia ant 
Lietuwiſchka pilnai ir wiernai pergulditas / per Baltramieju Willentha Plebona Karalaucʒuie ant 
Schteindama. iſchſpauſtas Karalaucʒui per iurgi oſterbergera / metu diewa m.d.lXXiX 
[1579]; vub: lr 1386. (skaitmeninis perrašas, parengė ona aleknavičienė, 1997; lietuvių 
kalbos institutas, senųjų raštų duomenų bazė. internetinis leidinys: bartholomäus Willent, 
Katekizmas, 1579, parengė ralf-peter ritter, 1998; http://titus.fkidg1.uni-frankfurt.de/texte/
etcs/balt/lit/vilentas/vilen.htm.)

VEE – [baltramiejus vilentas,] Euangelias bei Epiſtolas / Nedeliu ir ſchwentuju dienoſu ſkaitomoſias / 
Baßnicʒoſu Chrikſcʒoniſchkoſu / pilnai ir wiernai pergulditas ant Lietuwiſchka Sʒodʒia / per Balt
ramieju Willenta / Plebona Karalaucʒui ant Schteindama. Priegtam / ant gala priedeta jra Hiſtoria 
apie muka ir ſmerti Wieſchpaties muſu Ieſaus Chriſtaus pagal kieturiu Euangeliſtu. iſchſpauſtas 
Karalaucʒui per iurgi oſterbergera / metu m. d. lXXiX. [1579]; vub: lr 1387; stab pK: 
XX. stub Königsb. nr. 54. (skaitmeninis perrašas, parengė ona aleknavičienė, 1997; lie-
tuvių kalbos institutas, senųjų raštų duomenų bazė.)

WP – ISCHGVLDIMAS EVANGELIV PER WISVS METTVS, SVRINKTAS DALIMIS ISCH DAVGIA 
PASTILLṾ, TAI EST ISCH PASTILLAS NICVLAI HEMINGY, ANTONY CORVINI, IOANNIS 
SPANGENBERGI, MARTINI LVTHERI, PHILIPPI MELANTHONIS, IOANNIS BRENTY, AR
SATY, SCHOPER, LEONARDI KVLMĀNI IODOCY WILICHI IR ISCH KITTṾ φ [1573]; Hab: 
Cod. Guelf. 11. 2 aug. 2°; rankraštis. (Kritinis leidimas: Die litauische Wolfenbütteler Postille von 
1573 1–2. Faksimile, kritische Edition und textkritischer Apparat, hrsg. von Jolanta Gelumbeckaitė, 
Wolfenbütteler Forschungen, band 118.1, hrsg. von der Herzog august bibliothek, Wiesbaden: 
Harrassowitz verlag, 2008. internetinis leidinys: Wolfenbüttelio postilė, 1573, perrašą ir žodžių 
formų konkordancijas parengė Jolanta Gelumbeckaitė, vytautas zinkevičius, 2008; http://
seniejirastai.lki.lt. internetinis leidinys: The Wolfenbuettel Postilla, parengė Jolanta Gelumbec-
kaitė, 2005; http://titus.fkidg1.uni-frankfurt.de/texte/etcs/balt/lit/wp/wp.htm.)

Z1639 – Schrifften / So an jeꜩo Lorenꜩ Segebaden Erben Druckerey ʒufinden / Anno 1639. den 17. 
Novembr:; Kaunas 1996, 86. (skaitmeninis perrašas, parengė mindaugas Šinkūnas, 2014; 
lietuvių kalbos institutas, senųjų raštų duomenų bazė.)
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ZE – [lozorius zengštokas, baltramiejus vilentas,] ENCHIRIDION Catechiſmas Maßas / dæl 
paſpalitu Plebonn ir Koʒnadiju / Wokiſchku ließuwiu paraſchits / per D. Martina Luthera. O iſch 
Wokiſchka ließuwia ant Lietuwiſchka pilnai ir wiernai pergulditas / per Baltramieju Willenta Plebo
na Karalaucʒuie. A Nu Diewuj ant garbes / bei Chrikſchcʒonims ant naudos / per Laʒaru Sengſtack / 
Lietuwos Plebona Karallaucʒios atnaugintos. iſchpauſtas per iona Fabriiu / metu m. dC. Xii. 
[1612]; Gsta pK: XX. Ha stub Königsb. nr. 55. (internetinis leidinys: lozorius zengštokas, 
Enchiridionas, 1612, perrašą ir žodžių formų konkordancijas parengė ona alek navičienė, 
vytautas zinkevičius, 2008; http://seniejirastai.lki.lt.)

ZEE – [lozorius zengštokas, baltramiejus vilentas,] Evangelias / bei Epiſtolas / Nedeliu ir Schwen
tuiu dienoſu ſkaitomaſias / Baſʒnicʒoſu Crikſſcʒoniſchkoſu / pilnai ir wiernai pergulditas ant 
Lietuwiſchka ſʒodʒia / per Baltramieju Willenta / Plebona Karaloucʒui ant Schteindama. Priegtam / 
ant gala priedeta ira / Hiſtoria apie muka ir ſmerti Wieſchpattes muſu Ieſaus Chriſtaus / pagal kie
turiu Evangeliſtu. A Nu Diewuj ant garbes / bei Chrikſchcʒonims ant naudos / per Laʒaru Sengſtak / 
Lietuwos Plebona Karaliaucʒios atnaugintos. iſchſpauſtas Karalaucʒuie per iona Fabriciu / metu 
m. dC. Xii. [1612]; lmavb: lK–17/7. (internetinis leidinys: lozorius zengštokas, Evangeli
jos bei Epistolos, 1612, perrašą ir žodžių formų konkordancijas parengė ona aleknavičienė, 
Giedrė olsevičiūtė, vytautas zinkevičius, 2007; http://seniejirastai.lki.lt.)

ZG – [lozorius zengštokas,] GIESMES Chrikſcʒioniſchkos ir Duchauniſchkos / Per Wiſſus mætus 
Baßnicʒoie Diewa giedamos / iſch Wokiſchkia bei Lenkiſchkia ingi Lietuwiſchkia ßodi / nekuruu 
Plebonuu perwerſtos à Nu Diewui ant garbes bei Chrikſchcʒianims ant naudos per Laʒaru Sengſtak 
Lietuwos Plebona Karaliaucʒios atnaugintos. anno [md]C Xii. iſchſpauſtos Karaliaucʒiuie 
pruſuu / per ion Fabriciu. [1612]; lmavb: lK–17/8. (internetinis leidinys: lozorius zengš-
tokas, Giesmės Chrikščioniškos ir Duchauniškos, 1612, perrašą ir žodžių formų konkordancijas 
parengė mindaugas Šinkūnas, vytautas zinkevičius, 2003; http://seniejirastai.lki.lt.)

ZK1701 – [bernardas zandenas,] Kategiʒáwimas Arba Waikû Mokſlas / Kuréme KATEGISMAS 
LUTHERAUS, Ir jo ißmánimas trumpay ir práſtay ißguldomas ĳra / Su Prákalba ape Sudawádijim 
Kategiſmo=Mokſło / Kaip ir ſu kláuſimais ir maldomis ȧnt prakilnáuſû Sʒwenćiû per mét / Ir ſu 
nekuriomis maldomis / kurios rijtmecʒeis ir wákarais / irgi pirm bei po ſpawedies wartojamos ijra. 
Su Maloningiáuſu Pawélijimu Karálißko Majeſtoto Banijćioms / Ißkáloms ir namas émeje ȧnt 
géro / po akiû ſtatijtas Nůg Bernhard von Sanden / Sen. Sʒ. Ráßto Doct. ir Prof. Prim. Karálißko 
Pruſſißko Prakilnáuſo Pilliês Konadėjos ir Garbintino ʒȧml. Conſ. Aſſeſſ. Karaláucʒuje / iß ſpáuſ-
tas nůg potámkû reuʒnėraus. 1701; Российская национальная библиотека: 15.26.6.109. 
(skaitmeninis fragmentų perrašas, parengė mindaugas Šinkūnas, 2015; lietuvių kalbos 
institutas, senųjų raštų duomenų bazė.)

Mindaugas Šinkūnas
o l d  b i b l i C a l  t r a n s l at i o n  r e s e a r C H  a u t o m at i o n

s u m m a r y

the abundance of bible citations in old lithuanian writings makes it difficult to study 
their relationships. a user-friendly data platform is required to allow the bible lines to be 
grouped according to the characteristics interesting to the researcher. the assessment of 
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similarity of citations is the most problematic. an integrated analysis of vocabulary, syntax, 
and morphology (and in some cases—spelling) allows it, but this kind of philological re-
search is slow and currently impossible to automate.

We succeeded in automating the comparison with a cyclic algorithm. the task of the 
algorithm is to detect identical compounds in two character sequences and to calculate 
which part of the compared sequences they cover. the effect of the algorithm and the cal-
culated percentages are mainly determined by the length of the lines, the shortest sequence 
allowed to be compared, and the transliteration accuracy.

different lengths of the lines (a biblical line can be quoted as a fragment that is compa-
rable to the full line) require the consideration of the chronology of the sources and the 
selection of corresponding comparative calculation parameters. the most optimal shortest 
comparable character sequence was determined experimentally.

the automation of the comparison is hindered by the ambiguous orthography of old 
writings. it is levelled by the rules of transliteration, the application of which is differenti-
ated according to the most important consistent spelling characteristics of each author. 
after evaluating the manually and automatically transliterated lines, it was determined 
that the transliteration method did not have any significant effect on the results. the results 
can be controversial when comparing the texts written in different dialects (the levelling of 
dialectical features was not tested).

the obtained similarity results are summarized in two-dimensional diagrams. the data 
can be sorted according to the chronology of the sources, according to the similarity aver-
age, according to the number of compared lines, according to the sequence of the lines in 
the source, according to the similarity of individual lines, according to the similarity of two 
lines in two sources, etc. 

the results obtained after the software analysis of bretkūnas Postilė (1591) biblical line 
comparison are in line with the conclusions reached by the previous researchers that ap-
plied different methods.

the comparison does not include and cannot assess the influence of translation sources. 
automatic calculations do not prove per se the interception of the lines. the percentages of 
similarity are not absolute; they vary depending on the selected calculation parameters. 
the most important outcome of the work is considered the tool designed to demonstrate 
the relative relationship between the sources or their parts, which opens up the opportuni-
ties for further, more detailed research.
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