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0. e t n o m i t o l o G i n i o  Š a l t i n i o  p u b l i K a v i m o  p r o b l e m a  W i l -

H e l m o  m a n n H a r d t o  v e i K a l e  LETTO-PREUSSISCHE GÖTTERLEHRE. Sūduvių 
knygelė (toliau – SK) yra sutartinis keliais rankraščių variantais, o vėliau ir spausdin-
tomis knygelėmis, platintų žinių apie sūduvius šaltinio pavadinimas. tai viena iš 
dviejų vakarų baltų kalbų, dar vadinama jotvingių2, šnekėjusios genties bene išsa-
miausias ir svarbiausias etnokultūrinės tradicijos, užfiksuotos reformacijos laikotar-
piu3, aprašas.

pirmasis tokį šaltinio pavadinimą vartojo antonis mierzyńskis (1829–1907), juo 
įvardydamas ne SK nuorašus, bet Jeronimo maleckio (1525/1526–1583/1584) publika-
ciją ir jos perspaudus: „книжку, которую для краткости назовемъ ‘Судав скою’“4 / 
„książeczkę, którą dla krótkości nazwijmy ‘sudawską’“5. tiesa, anksčiau menkina-
mosios konotacijos lytį Büchlein ‘knygelė’ yra minėjęs mozūrų kultūros tyrėjas, folk-
loristas, leidėjas ir istorikas Janas Karolis sembrzyckis (1856–1919), taip vadindamas 
Jeronimo maleckio leidinį6.

mannhardto monografijoje Letto-Preussische Götterlehre (toliau – WMh) taip pat 
nurodomas identiškas įvardijimas Sudauerbüchlein7, tačiau jo autorystės priskirti šiam 

1  publikacija parengta 2017–2020 m. vykdant 
nacionalinės reikšmės mokslo tiriamąjį 
projektą „mokslo monografijų ciklo Baltų 
mitologemų etimologijos žodynas II: Sūduvių 
knygelė 2-ojo tomo rengimas ir leidyba“ 
(nr. p-mip-17-4), finansuojamą lietuvos 
mokslo tarybos pagal veiklos kryptį 
„mokslininkų grupių projektai“.

2  lingvistai vakarų baltų kalboms priskiria 
prūsų ir jotvingių (mažiulis 1987, 83; dar 
žr. LKE 69), o vytautas mažiulis – dar ir 

kuršių kalbą (mažiulis 1987, 83–84; LKE 69; 
dar žr. dini 2000, 213). Jotvingiai, gyvenę 
pietų lietuvoje, šiaurės rytų lenkijoje bei 
vakarų baltarusijoje, išnyko nepalikę „jo-
kių rašto paminklų“ (vanagas 1987, 22).

3  plg. brauer 2008, 155.
4  Мѣржинскiй 1899, 63.
5  mierzyński 1900, 78.
6  sembrzycki 1888, 632, 639.
7  WMh 235.
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vokiečių tyrėjui negalima, mat neaišku, ar tai nėra redaktorių, galėjusių tokią veika-
lo apibrėžtį perkelti iš mierzyńskio knygų, darbo vaisius.

išsami šio rankraštinio veikalo analizė iki šiol nebuvo atlikta, o ankstesnių epizo-
dinių tyrimų mokslinė vertė itin abejotina ir problemiška dėl kelių priežasčių:

1) žymus vokiečių antropologas, folkloro tyrėjas ir bibliotekininkas Wilhelmas 
emmanuelis Johannas mannhardtas (1831–1880), ėmęsis parengti visų pagrindinių 
baltų religijos ir mitologijos šaltinių sąvadą, ilgainiui publikuotą rygoje kaip Letto-
Preussische Götterlehre (1936), šio veikalo, kuriame pirmą kartą pateikiamas SK A8 
nuorašo tekstas, taip pat kitų šio šaltinio variantų fragmentai bei svarbi faktografija, 
pats neredagavo, neskaitė jo korektūros ir neišleido, mat mirė prieš 56 metus iki 
knygai pasirodant9. minėtame SK apraše itin daug korektūros10 ir, spėtina, faktogra-
fijos klaidų (žr. 8 išn.) bei įvairių neatitikimų11, netikslumų12. pasitaiko ir šiurkščių, 
sąmoningai padarytų redakcinių SK teksto kupiūrų, t. y. teigiama (1), kad K nuorašas 
baigiamas žodžių junginiu nu es ist dein eigen13, nors rankraštyje po jo dar yra visas 
sakinys: Der wagȇ treiber iſt wol ge=‖ſchmucket vnd wann er fur des breutgams thur ‖ 
kumpt ſo felt er eilend vom pferd, die in des ‖ breuttgams haus ſeindt. K 168r ↔ Vežimo 
varovas yra gerai pasipuošęs, ir kuomet jis priešais duris jaunikio atvyksta, jis paskubomis 
šoka nuo arklio, tie, tuo metu esantys jaunikio namuose (tekstas baigiamas tašku ir ilgu 
brūkšniu iki puslapio pabaigos [žr. 1 pav.]); (2) nenurodomi K manuskripto svarbūs 
faktografijos elementai, suponuojantys inovacinę šio rankraščio informaciją: (2a) Oko-

8  mannhardto monografijoje šis nuorašas žy-
mimas simboliu a. teigiama, kad jis sau-
gotas Gdansko miesto bibliotekoje, tačiau 
tai klaidinga informacija (žr. 2.1). akcen-
tuotina, kad iš mannhardto nurodytų 
dviejų SK nuorašų d, F (WMh 240–241), 
saugotų Karaliaučiaus miesto bibliotekoje, 
jos rankraščių kataloge aprašytas tik d va-
riantas (žr. 2.5), taip pat įvardytas ir dar 
vieno, iki šiol tyrėjų neanalizuoto SK ma-
nuskripto pavadinimas (žr. 2.15), su F va-
riantu (žr. 2.8) nesietinas, mat datuojamas 
1582 m., t. y. tuo laikotarpiu, kai F nuora-
šo autorius Hansas von Kreytzenas jau 
buvo miręs.

9  WMh vii.
10  plg.: (α) b nuorašo tzu brauchen WMh 238 ↔ 

tʒubrauchen b 724r, Bock WMh 238 ↔  
bock b 725r, Sudauer WMh 244 ↔ Sudauen 
b 728r; Pargrubius WMh 247 ↔ Pargrubrius  
b 729r; (β) C rankraščio folianto pavadini-
mą Bru tenorum Chronica WMh 238 ↔ Pru-
tenorum chronica (Heinemann 1966, 184), 
taip pat Zudewitten WMh 238 ↔ Ʒudewit-
tern C 1r; (γ) e manuskripto itzund WMh 
245 ↔ iɮo e 377r (dar minėtina, kad J[p] 
nuoraše nėra įvadinio sakinio [žr. Waisse-

lius 1599, 19], kokį pateikia mannhardtas 
[WMh 245]) ir kt.

11  pavyzdžiui, ne originalaus, bet makso töp-
peno (1853, 212) koreguoto Johanno Frei-
bergo veikalo, kurį sudarė ir d nuorašas 
(žr. 2.5), pavadinimo neatitikimus: Cro-
nicka → Cronica, kurcze → kurze, Regiren-
denn → Regierendenn, Tageferten → Tage-
farten, die sich → so sich, bogeben → bege-
ben, Summarien → Summarienn, vorfast → 
verfasst (WMh 240).

12  teigiama (WMh 246; dar žr. Kregždys 2016, 
87), kad C nuorašo teonimo Marcopole se-
mema die Edelleuthe ‘kilmingieji, dvarpo-
niai’ yra išbraukta („durchstrichen“), nors 
iš tiesų yra pateikiama lytis Markopole C 1v, 
o ne Marcopole; be to, mitonimo reikšmė die 
Edelleuthe yra ne išbraukta, bet pabraukta, 
o po jos eina ne korekcinis, kaip suponuo-
jama mannhardto monografijoje (WMh 
246), bet eksplikacinis šios mitologemos 
aprašas, kurį atliko ne C nuorašo autorius, 
bet kitas asmuo (skiriasi rašalo spalva), ko-
regavęs dar ir mitonimo Gardoaÿths C 1v → 
Bardoaÿths C 1r, 6v lytį (žr. 2.9).

13  WMh 255; dar žr. BRMŠ ii 135.



91 Sūduvių knygelės n u o r a š ų  f o r m a l i o j i 
a n a l i z ė  b e i  a n a l i t i n ė  e k s p l i k a c i j a

pyrmus der gut got des mehres [išbraukta tos pačios spalvos rašalu] Himels vnd des 
geſtirn K 165r; (2b) Scwixtix der got der gebrechen der kranken vnd der geſunden K 165r 
(dar žr. 2.13). Yra nutylėtų ar monografijos autoriaus tiesiog nežinotų SK faktų – 
knygoje visiškai neminimi net 3 SK nuorašai: G (žr. 2.9), X (žr. 2.14), X1 (žr. 2.15), nors 
X nuorašas buvo Gdansko miesto bibliotekoje, kur darbavosi mannhardtas.

minėtos mannhardto monografijos rankraštį skaitė, koregavo ir, spėtina, svariai 
papildė ne tik vienas pagrindinių redaktorių – evangelikų liuteronų kunigas Carlas 
rudolphas theodoras doebneris (1835–1919)14, bet ir bibliotekininkas bei publicistas, 
baltų kalbų žinovas Georgas berkholzas15 (1817–1886), pateikęs autoriui ne vieno 
teonimo etiologinį aiškinimą, germanistas ir archeologas Karlas viktoras müllenhoffas 
(1818–1884), žymus kalbininkas, archeologas ir etnografas adalbertas bezzenbergeris 
(1851–1922), latvių kalbininkas, teologas, folkloristas ir etnografas augustas Johannas 
Gottfriedas bielensteinas (augusts bīlenšteins [1826–1907]), istorikas ir bibliotekinin-
kas nicolausas buschas (1864–1933), baltistas ir prūsų onomastikos tyrėjas Georgas 
Gerullis (1888–1945), garsus latvių filologas (kinų kalbos žinovas), folkloristas ir 
etnografas pēteris Šmitas (1869–1938), evangelikų liuteronų kunigas paulius Friedri-
chas baerentas (1866–1935).

atkreiptinas dėmesys, kad knygos įvade teigiama, jog mannhardto veikalo rank-
raštis nebuvo itin taisomas ar pildomas, išskyrus žymesnius doebnerio papildymus16. 
rankraštį publikavo Carlas Heinrichas adolfas baueris (1888–1956), kuris, remiantis 
jo paties žodžiais, ėmėsi tik nežymių korektūros taisymų bei literatūros sąrašo pa-
pildymo atsižvelgdamas į buscho pastabas17.

tikroji mannhardto veikalo redagavimo apimtis, taisymų gausa bei autentiško 
teksto dalis, kuri dažnai yra lemiančios svarbos, gali būti tik nuspėjama18, nors ne-
kyla abejonių, kad knygos išnašas parengė jos redaktoriai, o ne pats autorius. Jie 

1 pav. K 168r: K nuorašo paskutinio puslapio pabaiga, 
eliminuota iš mannhardto monografijos teksto (WMh 255);
lmaGbr: ms. 1271

14  LM iii 249.
15  Jo indėlį rengiant rankraštį spaudai pabrė-

žė Jonas balys (JBR ii 184, 226).
16  WMh viii.
17  WMh iX; dar žr. JBR ii 184, 226.

18  plg. taiklią alvydo nikžentaičio (BRMŠ I 
318) pastabą apie nemenką mannhardto 
knygos rengėjų indėlį pildant rankraštį 
onomastine medžiaga.



Archivum Lithuanicum 2092

galėjo keisti ir pagrindinio teksto, kuriame gausu ankstyvosios vokiečių aukštaičių 
(Xiv–Xvii a.) ir viduriniosios vokiečių žemaičių (Xiii–Xvi a.) kalbų faktografijos 
elementų (žr. 4), ortografiją remdamiesi naujosios vokiečių aukštaičių kalbos taisyk-
lėmis (pavyzdžiui, daiktavardžius rašyti didžiąja raide [žr. 10 išn.], dubliuotus kon-
sonantus, pavyzdžiui, <nn>, <tt> keisti į monogeninius <n>, <t> ir kt.).

deja, iki šiol monografijos rankraščio pėdsakų rasti nepavyko, o mannhardto 
archyvas nėra išlikęs – lenkijos mokslų akademijos Gdansko skyriaus bibliotekos 
(biblioteka Gdańska polskiej akademii nauk; anksčiau – danziger stadtbibliothek), 
kurioje mannhardtas dirbo nuo 1863 m. iki mirties19, darbuotojų teigimu, jokių žinių 
apie šio tyrėjo kauptą mokslo tiriamąją medžiagą nėra20;

2) SK tyrėjai21, ją aptarę ar kiek detaliau analizavę po mannhardto knygos pasi-
rodymo, rėmėsi ne nuorašų analize, bet jau minėta vokiečių mokslininko veikalo 
medžiaga, neabejodami jame pateikiamos informacijos autentiškumu.

dėl šių priežasčių istorinė rankraščių faktografija nebuvo ištirta, mat pasikliauta 
mannhardto monografijos informacija, kuri, deja, dažnai neatitinka tikrovės ir yra iš 
esmės klaidinga ar elipsinė (žr. 1–2).

1. SK F o r m a l i o J i  ( b i b l i o G r a F i n Ė )  a p i b r Ė Ž t i s. SK faktografijos 
analizę būtina pradėti nuo šio veikalo formaliosios (bibliografinės) apibrėžties iden-
tifikavimo ir aiškios determinacijos, mat iki šiol jo kaip autonominio šaltinio statusas 
yra kvestionuojamas. Ši tendencija, spėtina, suponuota formaliai anoniminės auto-
rystės ir vėlyvesnio publikavimo nei leidinių (taip pat ir perspaudų), kuriuose mini-
ma SK faktografija22, siekia Xvi a. 2-ąją pusę, kai pasirodė Jano ir Jeronimo maleckių 
SK spausdintos kompiliacijos bei vėlesni jų perspaudai, ir kompoziciškai yra ketur-
narė, o ne dvinarė, kaip teigė vėlius23: (I [prototipinė temporaliniu aspektu]) impli-
kuojama vėlyva nuorašų kilmė (t. y. SK traktuojama kaip visiškai nevertinga kopija24), 
teigiant pirminį SK šaltinį esant Jano maleckio (1482–1567) veikalą De sacrifi‖ciis et 
idolola‖tria vetervm Bo‖ruſſorum, Liuonum, aliarumq3 uicinarum gentium. ‖ Ad clariss. 
Virvm ‖ Doctorem Georgivm ‖ Sabinvm Illuſtriſſ. Ducis ‖ Pruſſiæ Conſiliarium25, kurį il-
gainiui svariai papildęs pakartotinai publikavo jo sūnus Jeronimas maleckis 
(1525/1526–1583/1584)26; (II) SK vertinama kaip vėlesnis spekuliatyvus Agenda Eccle-
siastica variantas; (III) SK traktuojama kaip hibridinis Agenda Ecclesiastica ir Jeronimo 
maleckio išleisto veikalo perdirbinys; (IV) veikalas apibrėžiamas kaip vertingas me-
muarinio žanro „ypatingos vertės prūsų mitologijos šaltinis“27.

19  ADB XX 204. Kitokią šio tyrėjo darbo minė-
toje bibliotekoje chronologiją žr. LM i 266.

20  lenkijos mokslų akademijos Gdansko bib-
liotekos rankraščių skyriaus (toliau – 
lmaGbr) vadovės dr. agatos larczyń-
skos pateikta informacija.

21  vyšniauskaitė 1994, 24–27; BRMŠ i 8; BRMŠ 
ii 123–127 (ingė lukšaitė ir norbertas vė-
lius); Kregždys 2009.

22  BRMŠ ii 200.
23  BRMŠ ii 125–126.
24  sembrzycki 1888, 635; brückner 1904, 47; 

bertuleit 1924, 34.
25  Hornerus, menecius 1551, [47].
26  трусманъ 1884, 40, 51; Мѣржинскiй 1895, 

184–186; KDStB ii 208; JBR ii 181; Hasiuk 
1993, 83–84.

27  WMh 271.



93 Sūduvių knygelės n u o r a š ų  f o r m a l i o j i 
a n a l i z ė  b e i  a n a l i t i n ė  e k s p l i k a c i j a

I. vėlyvõs SK rankraščių, lyginant juos su publikacijomis ir jų perspaudais, kilmės 
definicijos dokumentuotas formulavimas siekia Xviii a. 1-ąją pusę (I.1), o jos tradi-
cija atsekama ir XiX a., ir XX a. pradžios (I.2), ir šių dienų tyrėjų darbuose (I.3):

I.1. b rankraščio savininkas valentinas schlieffas (1680–1750) p. 724r, po 1-ąja SK 
antrašte, dancigo šnekta28 pateikia pirmąją šio nuorašo anotaciją (deja, šis faktas nie-
kur neminimas, kaip ir jos tekstas), t. y. bibliografinį šios Xvi a. rankraščio (ms. 1278) 
dalies (370r–385v [remiantis senąja paginacija]) aprašą (plg. 2 pav.):

dieſe beſchreibung iſt nachgehends von Hieronymo meletio theils deutſch, non 
addito ‖ anno, theils lateiniſch in Königsberg 1563. 4. außgegeben29, doch alſo daß 
das deutſche tractät=‖lein mit dieſem geſchriebenen, (ohne daß dieſe hieſelbſt be-
findliche vorrede weggelaßen) ‖ genau übereinkomt, das lateiniſche aber, deßen 
eigentlicher auctor des Hieronymi meletii ‖ vater Joannes meletius paſtor et archi-
presbyter eccleſiæ lyccenſis geweſen ‖ einen außʒug auß dem deutſchen in ſich 
hält (b 724r).

I.2. augustas seraphimas30 teigia, kad mannhardto neaprašytas ir iki šiol tyrėjams 
nežinomas rankraštis Von den Sudawitten (žr. 2.15) yra Jeronimo maleckio veikalo 
kopija;

2 pav. b 724r: pirmoji SK rankraščio anotacija (Xviii a.) – 
b nuorašo bibliografinis aprašas, pateiktas schlieffo;
lmaGbr: ms. 1278

28  dancigo (Gdansko), kuriame gyveno  
schlieffas, šnektai, dar vadinamai Hanzos 
kalba, priskiriamai rytų prūsijos žemaičių 
dia lekto zonai, būdingi ne tik vokiečių 
aukštaičių (jos infiltracija ypač pastebima 
Xv–Xvi a. dokumentuose), bet ir kai kurie 
švabų tarmės (žr. 177 išn.) ypatumai (pla-
čiau žr. mitzka 1937, 25–26, 28, 33, 83).

29  schlieffas mini du veikalus: Jano maleckio 
pakartotinę Libellus de sacrificiis et idolatria 

veterum Borussorum, Liuonum aliarumque 
vicinarum gentium, ad clarissimum Virum 
Doctorem Georgium Sabinum, illustrissimi 
Principis Prussiae etc. Consiliarum scriptus 
per Joannem Maeletium (1563) publikaciją 
lotynų kalba ir SK a separatinę spausdintą 
kompiliaciją, publikuotą ne anksčiau kaip 
1561 m. (žr. pisanski 1791, 336).

30  seraphim 1909, 28.
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I.3. alicja dobrosielska nurodo, kad SK – Jano ir Jeronimo maleckių bendras 
veikalas31, o rafałas Witkowskis tvirtina, kad tai Jeronimo maleckio iš lotynų į vo-
kiečių kalbą išverstas ir gerokai papildytas Jano maleckio rašinys32.

II. antrosios krypties tyrėjai implikavo SK ir šiek tiek vėlesnio Episcoporum Prus-
sie Pomesaniensis atque Sambiensis Constitutiones synodales, arba Agenda Ecclesiastica 
(1530), genetinę sąsają, pastarąjį veikalą traktuodami kaip pirminį33.

minėtą retrogradinę kilmės seką (SK ← Agenda Ecclesiastica) XiX a., pakeitęs pir-
minę savo nuostatą, kad tai esąs Jeronimo maleckio veikalas, nesusijęs su įvardytu 
bažnyčios nuostatų rinkiniu Kirchenordnung34, apibrėžė mierzyńskis35, t. y. SK nuora-
šus, beje, tokio termino net neminėdamas, jis laiko Agenda Ecclesiastica išplėsta re-
dakcija. vėliau tokios traktuotės paisė ir žymūs baltų mitologijos ir etnokultūros bei 
kalbų tyrėjai36.

mierzyńskis teigia, kad 1530 m. Agenda Ecclesiastica buvo papildyta nauja, dvasi-
ninkų surinkta informacija, mat Jeronimo maleckio perspaudų dievų išvardijimo 
sekoje įžvelgia neva pirminio, t. y. Agenda Ecclesiastica, šaltinio identiškos dievų sekos 
papildymą naujais keturiais37. mažesnis dievų skaičius Jano maleckio Libellus de 
sacrificiis motyvuojamas šio veikalo nekokybiška kopija, kurioje, ar dėl ne viso teks-
to, ar dėl rankraščio netinkamo perrašymo, jie ir nebuvo minimi38.

III. Žymus Xvii a. prūsijos istorikas ir etnografas, evangelikų liuteronų kunigas, 
ilgainiui tapęs romos katalikų bažnyčios kunigu, matas pretorijus (1635–1704) buvo 
įsitikinęs, kad SK – tai vėlyvas Agenda Ecclesiastica bei Jano maleckio veikalo Libellus 
de sacrificiis, kurį jo sūnus Jeronimas maleckis išvertė į vokiečių kalbą ir išleido ne 
anksčiau kaip 1561 m. (žr. 29 išn.), papildytas perdirbinys39. Šį iš esmės klaidingą 
(žr. toliau) postulatą pastaruoju metu savo rašiniuose kartojo endre bojtáras40.

IV. Xviii a. vokiečių teologas, literatūros istorikas ir pedagogas Georgas Chris-
tophas pisanskis (1725–1790) vienas pirmųjų labai aiškiai įvardijo Jeronimo maleckio 
leidėjo, o ne autoriaus statusą41. ilgainiui mierzyńskis suformulavo teiginį, kad SK 
galėjo būti sukurta pagal „doniesienia (zaginione?) duchownych sambijskich orygi-
nalne“42 („sembos šventikų [dingusių?] pranešimų originalus“).

panašiai SK originalumą apibūdina ir mannhardtas43, argumentuotai įrodęs, kad 
Jeronimas maleckis tik išleido iki tol keliais nuorašais plitusį nežinomo autoriaus 
veikalą, nors šis, a kompiliacijos pratarmėje lyg pirmasis faktografijos pateikėjas, 
kreipdamasis į tris Karaliaučiaus miesto burmistrus, teigia norintis jiems pranešti 
apie savo parašytą veikalą, kuriame pasakojama apie senuosius prūsų, kuršių, sūdu-
vių bei lyvių dievus ir juokingas jų apeigas44, t. y. jis paneigia sembrzyckio ir juo 

31  dobrosielska 2017, 24, 125.
32  Witkowski 2004, 232.
33  Fischer 1937, 36.
34  Hartknoch 1684, 147.
35  mierzyński 1900, 76–77, 90; Мѣржинскiй 

1899, 62; dar žr. Kregždys 2008, 50.
36  JBR ii 181; skardžius iv 636.
37  mierzyński 1900, 77.

38  mierzyński 1900, 77; dar plg. WMh 236.
39  MP iii 469.
40  bojtár 1999, 315.
41  pisanski 1791, 336.
42  mierzyński 1900, 78.
43  WMh 306–307.
44  vyšniauskaitė 1994, 25.
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sekusio mierzyńskio teiginius apie Jeronimo maleckio autorystės patikimumą, ją 
perinterpretuodamas kaip savarankiško šaltinio išleidimą, tik šiek tiek perdirbtą ir 
papildytą45.

remdamasi mannhardto teiginiu „den originalbericht kennen zu lernen, auf 
welchen die beiden landesbischöfe ihre aussage gründeten“46, lukšaitė spėja, kad 
nuorašai tėra daug platesnio nežinomo veikalo nedideli fragmentai47. tokiam mann-
hardto aiškinimui pritarė antanas mažiulis48, Jaanas puhvelas49 ir norbertas vėlius50.

toks šio šaltinio etiologijos polidispersiškumas ir atsainus požiūris vertinant jo 
kvintesenciją lemia iš esmės ydingų bibliografijos (α, β), mitologijos (γ) ir kalbotyros 
teiginių radimąsi (δ):

α. net ir pastaruoju metu G (Getingeno) manuskriptas interpretuojamas kaip Jero-
nimo maleckio veikalo kopija (nuorašas ← perspaudas)51; taip aiškinti negalima, mat 
rankraščio 1-ame pavadinime užfiksuoti 1545 m. (žr. 9 pav.) suponuoja pirminio šalti-
nio (C nuorašo) nuorodą, o ne spausdintinės kompiliacijos sąsają. Ji yra neįmanoma 
dėl temporalinės neatitikties (t. y. G manuskriptas, nurašytas nuo 1545 m. dokumento, 
negali būti siejamas su leidiniu, publikuotu ne anksčiau kaip 1561 m. [žr. 29 išn.]);

β. e nuorašas, kuris yra d rankraščio variantas (žr. 93 išn.), iki šiol priskiriamas 
Jano maleckio autorystei52;

γ. aldis putelis teigia, kad Agenda Ecclesiastica pateikiamas 1-asis prūsų teonimų 
sąrašas53, nors jau mannhardtas, kurio veikalu remiasi šis tyrėjas, aiškiai įvardijo SK 
pirmumą54; dėl šios priežasties minėtas putelio teiginys yra iš esmės klaidingas;

δ. sūduviai vadinami prūsais55, plg. teonimo jtv. Swayxtix56 priskyrimą prūsų pan-
teonui, t. y. „Suaixstix’o prūsiškam vardui“57, „der preuß. Göttername suaikstix“58, 
„имя прусск. божества Suaixtix“59, „pr. dievas Suaixtix“60.

2. SK n u o r a Š Ų  b i b l i o G r a F i n i s  a p r a Š a s. SK rankraštinis prototipas 
(originalas) iki šiol nerastas. remiantis įvairių šaltinių duomenimis, galima teigti, 
kad yra kodifikuota 15 SK nuorašų (žr. 2.1–15), be nedeterminuotų antrinių e manu-

45  WMh 236.
46  WMh 235, 265.
47  BRMŠ ii 123.
48  LE XXi 281.
49  puhvel 1974, 82.
50  BRMŠ ii 123–127.
51  Žr. Getingeno skaitmeninimo centro (Göt-

tinger digitalisierungszentrum) duomenų 
bazėje pateikiamą rankraščio Histor. 555 
aprašą adresu: http://www.manuscripta-
mediaevalia.de/?xdbdtdn!%22hsk%20
0718%22& dmode=doc#|4.

52  SRP vi 600–601.
53  putelis 2006, 79–80.
54  WMh 306–307.

55  Įprasta teigti, kad endogeniniu etnonimu, 
arba autoetnonimu, prūsai vadintini tik iki 
Xiii a. pagudėje gyvenę vakarų baltai 
(būga iii 120; mažiulis 1966, 15). prade-
dant petro dusburgiečio kronika, visos 
baltų gentys, gyvenusios tarp vyslos žem-
upio ir nemuno (skalva, šiaurinė Jotva, 
nadruva), jų pačių imti vadinti prūsais, o 
nuo Xvi a. – ir kitų sričių gyventojai (ma-
žiulis 1966, 20).

56  apie jį plačiau žr. Kregždys 2017, 62, 64–
66, 73–75.

57  būga i 152.
58  LEW 1043.
59  ПЯ ii 85.
60  PEŽ iv 171.
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skripto variantų, kuriuose SK intarpo nėra (žr. 2.6). 10 iš šių nuorašų buvo žinomi 
mannhardtui. iš 15 SK manuskriptų liko 10.

SK nuorašai iki šiol tradiciškai (remiantis mannhardto nustatytais temporaliniu 
ir / ar genetinės sąsajos kriterijais, kodifikuojant juos konsekventiniais grafemų žy-
menimis a → b [a nuorašo variantas] → C…) buvo skirstomi į senosios (a, b, C) ir 
naujesnės redakcijos (d, e, ε, F, G, H, J)61 bei abiejų tipų hibridinį (K) variantus62, 
nors iš tiesų dar yra α, X, X1 bei G (Getingeno) nuorašai.

paisant šio tyrėjo įvestos nuorašų nominacijos principų ir bibliografinės pateikties 
pragmatizmo63, SK nuorašai tradiciškai įvardijami lotynų ir graikų alfabetų raidėmis, 
nekeičiant jų kodų, bet pridedant papildomų integralinių simbolių: † – dingęs nuo-
rašas, 1 – rūšinio koeficiento žymuo, apibrėžiantis neaiškios etiologijos variantą, ku-
rio genetinis identifikavimas negalimas dėl abesijos. G nuorašo kvalifikatorius var-
tojamas remiantis bezzenbergerio64 nustatyta manuskripto saugojimo vieta – Getin-
geno miesto įvardijimo pirmąja raide (G-öttingen → G).

se
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ie

ji 
nu

or
aš

ai

1 schema. sK nuorašų formalioji koreliacija

61  Šių nuorašų grupė mannhardto monografi-
joje dar žymima *r simboliu; redakciniu 
požiūriu ji lygintina su C nuorašu dėl 
elipsinės struktūros, mat juose, kaip ir 
pastarajame, nėra įžangos ir kai kurių da-
lių (WMh 236, 239).

62  WMh 236–241.
63  WMh 236–244.
64  bezzenberger 1878, 124.
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SK rankraščiai privalomai, idant būtų išvengta formaliosios neatitikties vartojant 
bibliografinius terminus (diferentinius fizinės šaltinio būklės konvergentinius įvar-
dijimus, t. y. rankraštis ↔ publikuotas rankraštis ↔ publikacija ↔ knyga), turėtų būti 
skirstomi į (I) manuskriptus (α, b, C, d, e, ε, F, G, H, K, X, X1) ir į (II) publikuotus 
nuorašų variantus (spausdintus nuorašus) nurodant simbolį (p), t. y. a(p), G(p), J(p). 
deja, mannhardto knygoje eksplikacinių kodinių žymenų nėra65.

be to, remiantis nuorašų turinio stilistika ir pateikiamõs informacijos atitikties 
principu (pagal gradacinę seką: seniausiojo → vėlesniojo laikotarpio rankraščio sek-
vencijos relevantiškumas), SK manuskriptai, išskyrus neišlikusius jų variantus (†d, 
†ε, †F, †H, †X1)66, skirstytini į (1) autentiškus nuorašus, t. y. homologinius ar iš dalies 
tikslius originalo variantus (a[p], α, b, e, X), ir (2) parafrastinius rankraščius, t. y. 
atpasakojamojo (metabolės) modelio dokumentus (C, G, G[p], J[p], K [žr. 1 schemą]).

2.1. a(p) n u o r a Š a s. mannhardto monografijoje deklaruojama67, kad pagrin-
dinis SK tekstas, pateikiamas šiame veikale, yra iš a rankraščio (sign.: i e fol.), saugo-
mo Gdansko miesto bibliotekoje (danziger stadtbibliothek). Konstatuotina, kad šis 
bibliografinis aprašas defektinis, mat įvardyta signatūra i e fol. yra ne tik elipsinė, t. y. 
stokojanti numeracijos simbolio68, bet ir kontradikcinė otto Güntherio69, apskritai 
nemininčio tokios signatūros (žr. 72 išn.), šio manuskripto bibliografinio aprašo aspek-
tu. taip pat minėtina, kad tokia rankraščių notacija KDStB priskiriama senajam laiko-
tarpiui, t. y. XiX a. šios bibliotekos darbuotojų jau nebevartota, plg. šio leidinio manu-
skriptų signatūras. vadinasi, galima daryti išvadą, kad a(p) rankraščio formalųjį apra-
šą parengė ne knygos autorius, o jos redaktoriai, savaip interpretavę mannhardto 
monografijos rankraščio trumpinius, spėtina, ne visuomet tinkamai užfiksuotus.

monografijoje pateikiama 1-oji a(p) nuorašo antraštė (dėl SK rankraščių faktogra-
fijos struktūravimo principų žr. 3) Der vnglaubigen / Sudauen ihrer bockheiligung mit 
sambt andern Ceremonien, so sie tzu brauchen gepflegeth yra diferentinė manuskripto 
„ii. theil der Hoemeister Chronica von paul rusdorf an. Funccii“ (apie jį žr. 2.2), 
kurio struktūrine dalimi šis SK nuorašas įvardijamas70, cituojamam tekstui – skiriasi 
ne tik grafinė, bet ir sintaksinė jos (mannhardto prezentuotos ir ms. 1277 [toliau įvar-
dijamo α nuorašu] užfiksuotos) dėmenų pateiktis, plg. Der vnglaubigen ιτ ‖ Sudauen 
ihrer bock‖heiligung mit ſambt ‖ andern Ceremonien ‖ ſo ſie ɮu brauchen gepflegeth α 724r 
(dar žr. 73 išn.).

Formalių a(p) ir α manuskriptų diferencijos indikatorių itin gausu. dalis jų iden-
tifikuojama ir mannhardto knygoje, plg. mitonimo Wourschkaite a(p [WMh 247]) ↔ 
Wourschkaitÿ α 728v morfologinę alternaciją. deja, WMh redaktoriai, kai kuriuos 

65  WMh 241, 243.
66  Kai kurias X1 rankraščio turinio stilistikos 

ypatybes galima rekonstruoti remiantis 
seraphimo pateiktu šio manuskripto bib-
liografiniu aprašu (žr. 2.15).

67  WMh 236.
68  KDStB i 705.
69  KDStB ii 206.
70  WMh 236–237.
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aptariamų manuskriptų neatitikimus nurodę išnašose, nesuprato monografijos auto-
riaus rankraštyje užfiksuotos informacijos šaltinių nuorodų prasmės ir abi šias lytis 
priskyrė a(p) manuskriptui.

a(p) ir α nuorašų neatitikimus galima klasifikuoti į kontrastinius grafemų (1 [gau-
siausia grupė]), simbolių ir sintaksinių junginių permutacijos (2), pilno ir elipsinio 
sintaksinių junginių pateikimo (3), skirtingų leksemų (semantinės ir / ar morfologinės 
raiškos aspektu) vartosenos (4), varijuojančios struktūros mitonimų variantų (5) tipus:

1.a. kontrastuoja haploidinių ir dupletinių grafemų vartojimas, plg.: Von / heissen / 
Ceremonien a(p [WMh 244]) ↔ Vonn / heiſſenn / Ceremonienn α 727v; Pilnitis / Peckols / 
Pockols / Erdtleuthe a(p [WMh 246]) ↔ Pillnitis / Peckolls / Pockolls / Erdtt Leutthe α 
728r ir kt.;

1.b. skiriasi grafemų kokybinė vertė: Zudewiten / itzund / also a(p [WMh 244]) ↔ 
Sudewithen / itʒunt / alʒo α 727v ir kt.;

1.c. varijuoja grafemos, žyminčios priebalsius [t], [d], [k]: genant a(p [WMh 244]) ↔ 
genanndtt α 727v; Kranken a(p [WMh 259]) ↔ krancken α 727v; folgend a(p [WMh 
247]) ↔ follgenndtt α 728v ir kt.;

1.d. kontrastuoja grafemų formalioji raiška: Markopole a(p [WMh 246]) ↔ Marco-
pole α 728r ir kt.;

2.a. neatitinka grafinių žymenų dispozicija, plg. ein Creutz † a(p [WMh 259]) ↔ 
ein † Creuɮ α 737r;

2.b. reflektuojama sintagmų struktūrinių prasminių elementų metatezė: eine Ton-
ne biers oder zwo a(p [WMh 247]) ↔ eine oder ɮwo Tonnenn Bÿrs α 728v ir kt.;

3.a. a(p) forma in extenso ↔ α elipsinis variantas: Deywoty Zudwity a(p [WMh 
245]) ↔ [Ø] α 727v; Wourschkaity, durch die a(p [WMh 244]) ↔ Wourſchkaitÿ [Ø] die 
α 727v; Pilnitis der Gott macht reich a(p [WMh 246]) ↔ Pillnitis Der [Ø] macht reich 
α 728r; Kellewese periot, Kellewese periot 2x a(p [WMh 255]) ↔ kelleweſe perioth α 733r 
1x ir kt.;

3.b. a(p) elipsinis variantas ↔ α in extenso forma: wie [Ø] folgend a(p [WMh 247]) ↔ 
wie hernach follgenndtt α 728v ir kt.;

4.a. semantiniai morfologiniai alternantai: irer heiligung a(p [WMh 244]) ↔ einer 
heiligung α 727v ir kt.;

4.b. morfologiniai alternantai: Ir Götter a(p [WMh 244]) ↔ Irer Gőtter α 727v; 
Gestirnes a(p [WMh 245]) ↔ Gestirns α 727v; Finsternus a(p [WMh 246]) ↔ fÿnſternis 
α 728r; Item das seind a(p [WMh 247]) ↔ Item das sind α 728r ir kt.;

5.a. pseudoteonimų sąrašo71 dėmenų struktūriniai alternantai: Puschkayts a(p [WMh 
246]) ↔ Puſchayts α 728r ir kt.;

5.b. naratyvinės SK dalies mitonimų alternantai: Pargrubrij a(p [WMh 247]) ↔ 
Pargruby α 728v ir kt.

apibendrinant formaliąją a(p) ir α nuorašų grafinių žymenų ir prasminių ele-
mentų diferenciją, galima daryti šias išvadas:

71  apie jį žr. Kregždys 2017, 64–65, 71.



99 Sūduvių knygelės n u o r a š ų  f o r m a l i o j i 
a n a l i z ė  b e i  a n a l i t i n ė  e k s p l i k a c i j a

1) WMh a simboliu kodifikuotas rankraštis nėra saugomas lmaGbr;
2) WMh a simboliu identifikuota išnašų (neva a nuorašo alternacinė) informaci-

nė medžiaga atitinka ms. 1277, t. y. α rankraščio, saugomo lmaGbr, faktografiją;
3) WMh dviejų skirtingų (a[p] ir α) variantų informacija unifikuojama ir klaidin-

gai priskiriama a nuorašui;
4) a(p) manuskripto faktografijos pateiktis suponuoja, spėtina, prototipinio SK 

rankraščio (originalo) informacijos modeliavimo sistemą, kuri yra ypatingos svarbos; 
ji užfiksuota tik mannhardto monografijoje.

2.2. α  n u o r a Š a s. Šis SK variantas, kuris mannhardto monografijos rengėjų 
įvardytas a simboliu, dėl 2.1 poskyryje išdėstytų argumentų jokiu būdu negali būti 
identifikuojamas su joje pateikiamu pagrindiniu SK tekstu. remiantis atliktos lygi-
namosios tekstologinės analizės rezultatais, šiuos du rankraščius prasminga nomi-
nuoti skirtinga simbolika ir traktuoti kaip atskirus nuorašus, t. y. a(p) ir α.

α nuorašas, dabar saugomas lmaGbr, yra Xvi a. folianto (sign.: ms. 1277; 716 
mkrf.)72 „ii. theil der Hoemeister Chronica von paul rusdorf an. Funccii“, kuris yra 
didelės apimties dviejų tomų rankraštinės knygos 2-oji dalis (1-asis tomas dingęs). 
Ji sudaryta iš ordino didžiųjų magistrų biogramų (nuo paulio von russdorfo iki 
albrechto brandenburgiečio [tekstas papuoštas keliais aristokratų herbais] – 378r–
723v) ir struktūrinio dėmens (724r–738r), kurio pavadinimas – Der vnglaubigen ιτ ‖ 
Sudauen ihrer bock‖heiligung mit ſambt ‖ andern Ceremonien ‖ ſo ſie ɮu brauchen gepflegeth73 
α 724r (Stabmeldžių, t. y. sūduvių, ožio garbinimas su visomis kitomis apeigomis, kurias jie 
atlikdavo) (žr. 3 pav.). nuo 723v iki 724r buvo palikta 12 lapų kunigaikščio albrechto 
valdymui aprašyti, į kuriuos prūsijos teologas, istorikas, geografas ir kartografas 
Casparas Hennenbergeris (1529–1600)74 įrašė keletą tekstų, vienas jų – Jono bretkūno 
Chronicon des Landes Preussen dalis „von polischem Krige (1520). aus H. Joh. bretchens 
Cronica geschrieben an. 1589“ ir kt.75

tai vienas iš dviejų rankraščių, kuriame pateikiama sūduvių burtininko (o ne 
viršaičio, kaip klaidingai buvo teigiama iki šiol76, mat leksema, apibūdinanti šį mi-
tonimą, yra vokiečių, o ne baltų kalbų indigenas [apie tai bus paskelbta atskirame 

72  senoji signatūra nenurodoma, mat 1-asis 
rankraštinės knygos tomas, kuriame ši  
folianto žyma buvo pateikta, yra dingęs 
(žr. KDStB ii 206).

73  Güntheris (KDStB ii 208) ms. 1277 rankraš-
čio SK dalies pavadinimą pateikė modifi-
kuotą, matyt, nesupratęs jo grafinės raiš-
kos ypatumų, be to, praleidęs žodį ſambt: 
Der ungläubigenn Sudaven ihrer Bock Heili-
gung mit andern Ceremonien, so sie tzu brau-
chen gepflegeth.

1-osios antraštės struktūrinis elementas ιτ su-
ponuoja lotynų kalbos trumpinį (jis Xvi a. 
tekstuose vokiečių kalba galėjo būti varto-

jamas šalia indigenių lyčių pagrečiui [san-
tifaller 1930, 60]) v. lo. item ‘tokiu būdu, 
t. y.’ (Cappelli 1901, 170; Chassant 1884, 
45; diefenbach 1857, 310), o lytis vnglaubi-
gen reflektuoja ne adj. a. v. a. vnglaubigen 
‘netikintys, pagoniški’, bet s. a. v. a. vnglau-
bigen ‘stabmeldžiai, pagonys’ (FHNDWe).

74  tiesa, jis savo veikale Kurtʒe vnd warhaffti-
ge Beſchreibung (Hennenberger 1584, 7–12), 
aprašydamas prūsų religiją, SK faktografi-
jos neminėjo.

75  plačiau žr. KDStB ii 208.
76  Мѣржинскiй 1895, 188; BRMŠ ii 46, 105, 

113, 116, 125, 143, 148.
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straipsnyje]) atvaizdas – spalvotas piešinys, pavadintas Der Sudauenn ‖ wourſchaitj 
welcher Ihren Bock Heiligett α 725r.

Folianto tekstas, užrašytas kelių perrašinėtojų, pateiktas 30 × 20,5 cm dydžio po-
pieriaus lapuose, įrištuose renesanso laikotarpiui būdingu odiniu viršeliu: medinės 
lentelės aptrauktos tamsia oda, kurioje buvę įspausti puošybos elementai beveik 
neįžiūrimi; apkaustai dingę. Folianto fizinė būklė bloga, skaitytojams jis neteikiamas. 
daromos tik manuskripto mikrofilmo skaitmeninės kopijos. Šio nuorašo SK tekstas 
parašytas vokiškąja fraktūra (siauro, smailaus, laužtinių kontūrų raidžių gotikiniu 
raštu77), tačiau turi ir tekstūros rašto ypatumų, pavyzdžiui, diakritinių puošiamųjų 
ženklų78. perrašinėtojo rašysena labai lengvai įskaitoma, tačiau jo būta ne itin atidaus: 
yra rašalo dėmių (α 724r, 725r, 734r), nubrauktų žymenų (α 726v, 727r), sulietų raidžių 
(α 731v). Kustodų nėra, o α 734r pateikta remarka apie praleistą iX dalies teksto 
atkarpą, t. y. kranɮ auf mite.

77  Crous, Kirchner 1928, 31. 78  Crous, Kirchner 1928, 17.

3 pav. α 724r: α nuorašo 1-oji antraštė;
lmaGbr: ms. 1277
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pirmasis α rankraščio savininkas – tragiškos lemties evangelikų liuteronų teologas 
ir kunigaikščio albrechto patikėtinis bei iždininkas Johannesas Funckas (1518–1566). 
po jo nukirsdinimo foliantą įsigijo Gdanske gimęs michaelis scrinius († 1585 10 13 
Karaliaučiuje), buvęs kunigaikščio albrechto rūmų bibliotekininkas ir Karaliaučiaus 
universiteto logikos profesorius79. Šiam mirus, rankraštinę knygą nusipirko Hennen-
bergeris. Folianto priešantraštiniame puslapyje taip pat nurodyta, kad 1720 m. jį 
įsigijo Gdansko magistrato sekretorius Jacobas theodoras Kleinas, o vėliau – elbingo 
magistrato narys Johannas von bodeckas. ilgainiui į Gdansko miesto biblioteką ši 
rankraštinė knyga pateko iš garsios Gdansko Gralathų šeimos bibliotekos80.

2.3. b  n u o r a Š a s. Šis, mannhardto teigimu, a rankraščio variantas81, datuo-
jamas 1560 m., yra folianto ms. 1278 dalis, sudaryta iš 28 puslapių (14 lapų), t. y. 
724r–738v (ankstesnė paginacija: 781r–796v) (žr. 4 pav.).

Foliantas ms. 1278 (mkrf. 717), anksčiau saugotas Gdansko miesto bibliotekoje, 
šiuo metu – lmaGbr (senoji sign.: i e f. 36), kurio bendroji antraštė – Das ander 
Teil. Chronicke su 1560 m. datos nuoroda, yra kito rankraščių kodekso II. Theil der 
Hoemeister Chronica von Paul Rusdorf an. Funccii (ms. 1277 [↔ α nuorašo folianto]) 

79  APrB ii 658.
80  dar žr. KDStB ii 208; lukšaitė 1999, 186.

4 pav. b 724r: b nuorašo 1-oji antraštė;
lmaGbr: ms. 1278

81  WMh 237; dar žr. KDStB ii 208.
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tęsinys. rank raščių rinkinys įrištas oda; lapo formatas – 30 × 20,5 cm82; teksto ant-
raštės, iii dalis (pratarmė), mitonimai parašyti vokiškąja fraktūra su tekstūrai bū-
dingais ypatumais (žr. 2.2), plg. sūduvių burtininko įvardijimą jtv. Wourſchaitÿ b 728r 
(žr. 5 pav.), o naratyvas – paprastuoju vokiškuoju kursyvu (Kursivschrift ‘15° į deši-
nę pasviręs raštas’)83.

Jame bibliografines pastabas ir įvairias remarkas bei kolofonus rašė Jacobas Kars-
tenas, taip pat vienas rankraščio savininkų schlieffas bei Gdansko metraštininkas ir 
prūsijos istorijos žinovas stenzelis (stanisławas) bornbachas (1530–1597).

SK b nuorašo 1-oji antraštė Der vnglaubigen Su=‖dauen ihrer Bock heili=‖gung mit 
ſampt an=‖dern Ceremonien ſo ‖ ſie tʒubrauchen ‖ Pflegenn užrašyta atskirame b 724r 
puslapyje. po ja yra vėlesnio laikotarpio schlieffo sukurtas kolofonas (žr. 1), parašy-
tas paprastuoju vokiškuoju kursyvu. tai antrasis SK rankraštis, kuriame pateikiamas 
sūduvių burtininko atvaizdas (žr. 2.2), pavadintas Der Sudauen wou˞ſch‖kaity welcher 
ihren bock heiligett b 725r.

tekstas parašytas labai aiškia rašysena, tvarkingai: nėra jokių rašalo dėmių, išsky-
rus vėlesnio laikotarpio neaiškios kilmės (spėtina, kad tai kraujo lašai [turbūt skai-
tytojo]) ir kitos spalvos atramento žymes (b 728r, 728v, 737r, 738r–738v), nėra ir raidžių 
taisymų ar perbrauktų žodžių. minėtina, kad nėra kustodų, o b 735r pateikta vienin-
telė perrašinėtojo remarka – dviejų praleistų X dalies žodžių die helffte nuoroda, b 727v 
praleistas paskutinis pratarmės žodis wirdtt. be to, formuodamas iliustracijos pava-
dinimą, jis blogai apskaičiavo teksto ir 1-osios eilutės ilgį. todėl vietoj dviejų raidžių 
-ur- pavartota ligatūra -u˞-: wou˞ſch‖kaity b 725r.

a ir b nuorašus mannhardtas teigia esant perrašytus profesionalaus kopijuo to-
jo84. savo hipotezei pagrįsti jis pateikia pakankamai faktologine medžiaga paremtų 
argumentų.

2.4. C  n u o r a Š a s. Šis SK rankraštis modifikuota 1-ąja antrašte Der Sudawen 
Bockheyligung ‖ vnd ander Ceremonien ‖ derſelbenn C 1r (žr. 6 pav.) saugomas Hercogo 
augusto bibliotekoje Wolfenbütelyje (Herzog august bibliothek Wolfenbüttel; toliau – 
WHab) „manuscripta augustea“ rinkinyje (sign.: Cod. Guelf. 14.11 aug. 4°).

5 pav. b 728r: mitonimo 
Wourſchaitÿ grafinė raiška;
lmaGbr: ms. 1278

82  KDStB ii 208.
83  apie jį plačiau žr. Crous, Kirchner 1928, 40.

84  WMh 238.
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tai 107 (22 × 16,5 cm) lapų (daug vakatų; yra lapų su heraldikos piešiniais), vie-
nos rašysenos folianto Prutenorum chronica (dar žr. 10 išn.), įrišto pilkai gelsvos spal-
vos pergamentu, kurį 1656 m. nusipirko Žemutinės saksonijos braunšveigo ir liu-
neburgo (braunschweig-lüneburg) žemių hercogas augustas Jaunesnysis85 (august 
der Jüngere, 1579–1666), dalis (1r–17r). pirmasis šio dokumentų kodekso savininkas 
buvo Karaliaučiaus miesto gydytojas Gregoras dunckeris. Jis pats perrašė šį doku-
mentų rinkinį86.

Formaliõsios struktūros aspektu C rankraštis priskirtinas elipsiniams SK nuora-
šams: trūksta pratarmės; tekstas pateiktas remiantis parafrastine, o ne konsekventiš-
kąja pirminio šaltinio faktografijos pateikties metodika. spėtina, dėl šios priežasties 
mannhardtas jo vertę nustatė trimis ketvirtadaliais menkesnę nei a ir b variantų87. 
remdamasis faktologine argumentacija, šis tyrėjas, nors ir abejodamas, rankraštį 
datuoja 1546–1547 m.88, tačiau iš tiesų jis parašytas 1545 m. Šį faktą liudija G nuora-
šo, antrinio C manuskripto varianto, perrašinėtojas, antraštiniame puslapyje įvardijęs 
tikslią jo kopijuoto šaltinio sukūrimo datą (žr. 2.9). deja, otto von Heinemannas šios 
svarbios informacijos nepateikia89.

SK C nuorašo teksto naratyvas parašytas paprastuoju vokiškuoju kursyvu (žr. 2.3), 
o mitonimai ir baltų indigenūs žodžiai – vokiškuoju kursyvu (nepasvirusiu 15° į 
dešinę, t. y. Kurrentschrift90 – C 1r, 1v, 2r, 2v, 3r, 4r, 8v, 14v; tiesa, pasitaiko išimčių 
[pavyzdžiui, C 3v, 5v, 9r]), pastarajam būdingi tekstūros ypatumai – diakritiniai ženk-
lai (žr. 2.2). beveik viso teksto rašysena labai sunkiai įskaitoma, išskyrus mitonimus. 
pasitaiko rašalo dėmių (C 3v, 4r, 4v, 5r), kelis kartus perbrauktų raidžių (C 1v, 4r, 13r, 
15r), taisytų raidžių (pavyzdžiui, Markopele → Markopole C 1v). Yra vėlesnio laiko-
tarpio korekcinių žymenų, pateiktų kitos spalvos rašalu, plg. mitonimų taisymus: 
BGardoayths (G- → B- ↔ Bardoayths [C 1v, 6v]), Parknus → Parkuns C 1v. C 1v užfik-

6 pav. C 1r: C nuorašo 1-oji antraštė;
WHab: Cod. Guelf. 14.11 aug. 4°

85  1656 m. folianto pirkimo datą hercogas au-
gustas Jaunesnysis nurodė savo paties su-
daryto rankraščių katalogo 4421 puslapyje 
(WHab darbuotojos Claudijos minners-
Knaup informacija).

86  dar žr. Heinemann 1966, 183–184.
87  WMh 238–239.
88  WMh 239.
89  Heinemann 1966, 184.
90  Crous, Kirchner 1928, 30.
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suotos 2 remarkos remiantis Agenda Ecclesiastica faktografijos pateikimo metodika, 
t. y. vienas mitonimų eksplikuojamas, nurodant romėnų dievo vardo atitikmenį (Nep-
tunus ↔ BGardoayths). Kustodų nėra.

2.5. †d n u o r a Š a s. Šis SK variantas yra Xvi a. Karaliaučiaus Knypavos (Kneip-
hof [dab. immanuelio Kanto sala]) miestelėno Johanneso Freybergo rankraštinio vei-
kalo Cronicka ubir Preußen. Eine kurcze Beschreibung und Anzeigung der Regirendenn 
Homeister, Krigsgescheft, Tageferten und Handelung, die sich In Preuſsen bogeben haben etc. 
Unterrichtung der Lande Ursprung, Preussen und Leiflant etc. In Summarien vorfast, įtrauk-
to į 475 lapų foliantą Die Preussische Chronik des Johann Freiberg91 dalis, pavadinta 
„traktat von den sudauern“ (107v–113r). Šis manuskriptas datuojamas 1546–1548 m., 
saugotas Karaliaučiaus miesto bibliotekoje (sign.: s 25 fol.)92.

2.6. e  n u o r a Š a s. Šis dokumentas93 yra Christophoro Johanneso von Weys-
senfelso (Chriſtoⱡſenn Ihann vonn Weÿſſenfels – manuskripte pateikiamas autoriaus 
antroponimas, kiti variantai: Christof Johanns von Weissenfels94, Christoffen Ihan von 
Weiszenfels95, Christoph Ian von Weißenfels96), didžiojo magistro sekretoriaus ir kuni-
gaikščio albrechto brandenburgiečio knygų graviūrų meistro97, kompiliacinio rank-
raštinio veikalo Cronica des hochlobwirdigenn ritterlichenn Teutschenn Ordens zusampt 
der Edlen lande Preussen und Leiflandte ursprung auf das aller kürtzeste begrieffen98, suda-
ryto iš naujosios didžiųjų magistrų kronikos Die jüngere Hochmeisterchronik99, Kara-
liaučiaus altstadto parapinės bažnyčios kapeliono paulio pole bei Johanneso Freiber-
go ir Hanso zererio veikalų, nuorašo dalis; užsakovas – berndas Fahrenheidas (Fa-
renheind, Farenheit, Farenhemd)100, Karaliaučiaus Knypavos teismo tarėjas.

Šio veikalo originalas buvo saugomas veimaro miesto bibliotekoje (stadtbibliothek 
Weimar101). Jo nuorašų itin gausu: SRP sudarytojų teigimu102, būta 8-ių, iš kurių, 
remiantis pateiktomis bibliografinėmis nuorodomis, dabar turėtų būti išlikę tik 3, 
mat torunėje (e nuorašas) ir Krokuvos kunigaikščių Čartoriskių (biblioteka Książąt 

91  seraphim 1909, 29; dar žr. töppen 1853, 
212; 11 išn.

92  WMh 240. pabrėžtina, kad visi Karaliaučiaus 
miesto bibliotekoje bei šio miesto archyve 
saugoti SK rankraščiai yra dingę (matyt, su-
naikinti). lukšaitės teiginys (žr. Kregždys 
2009, 177), kad šių įstaigų SK rankraščiai 
gali būti saugomi prūsijos kultūros pavel-
do slaptajame valstybiniame archyve (Ge-
heimes staatsarchiv preußischer Kulturbe-
sitz) yra iš esmės koreguotinas, mat šio ar-
chyvo darbuotojų teigimu (asmeninė in-
formacija), jame SK nuorašų nėra, o tik 
keli Karaliaučiaus miesto bibliotekos 
rank raščiai ir labai negausi Karaliaučiaus 
universiteto knygų kolekcija. 

93  mannhardto (WMh 240) spėjimu, šis nuora-
šas yra d manuskripto variantas.

94  SRP iv 215; SRP v 184.
95  SRP v 16.
96  Kętrzyński 1872, 116.
97  braun 1723, 234.
98  SRP vi 600–603; dar žr. töppen 1853, 218–

219; töppen 1896, 393; töppenas koregavo 
autentišką pavadinimą, pavyzdžiui, „Teut-
schen“ jis keitė į „deutschen“.

99  SRP v 43–148.
100  Žr. SRP v 16; pensel 1986, 33.
101  Žr. SRP vi 600.
102  SRP vi 600–601.
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Czartoryskich) saugoma tik po 1 manuskriptą (Krokuvoje – sign.: 1330 [vieno perra-
šinėtojo atliktas Xviii a. nuorašas103]), o dviejų Karaliaučiaus rankraščių likimas nėra 
žinomas (žr. 92 išn.).

minėtina, kad e rankraščio variantų esama kur kas daugiau, nei teigiama iki šiol: 
(α) Štutgarto badeno-viurtembergo žemės bibliotekoje (Württembergische landes-
bibliothek stuttgart) saugomi 2 šios kronikos nuorašai, atlikti leo adriano ir Fausti-
no von Waiblingeno (sign.: Hb v 74: 1r–415r; Hb v 75: 1r–255v), datuojami 1592–
1598 m.104; (β) tiuringijos žemės ir Jėnos universiteto bibliotekoje (thüringer univer-
sitäts- und landesbibliothek Jena) yra Xvi a. manuskriptas (sign.: ms. bos. f. 2 [se-
noji sign.: F. 245. Gg.], 1r–256v), parašytas vokiškuoju kursyvu105.

pabrėžtina, kad ne visuose juose yra SK intarpas, pavyzdžiui, jo nėra Krokuvos 
kunigaikščių Čartoriskių bei tiuringijos žemės ir Jėnos universiteto bibliotekose sau-
gomuose nuorašuose106.

Foliantas, datuojamas 1550 m. (tokie metai nurodyti manuskripto turinyje – rps 95, 
i), iš pradžių saugotas 1568 m. įkurtoje torunės gimnazijos (dab. 1-ojo bendrojo pro-
filio mikalojaus Koperniko licėjaus [i liceum ogólnokształcące im. mikołaja Koper-
nika w toruniu]) bibliotekoje, mannhardto teigimu, buvo itin geros kokybės107.

Šiuo metu rankraštinė knyga, parašyta 3-ų perrašinėtojų (t. y. joje užfiksuoti tre-
jopos rašysenos tekstai), saugoma viešojoje Koperniko knygų saugyklos torunės 
vaivadijos bibliotekos (Wojewódzka biblioteka publiczna – Książnica Kopernikańs-
ka w toruniu [toliau – vKKstvb]) Ypatingųjų rinkinių skyriuje (dział zbiorów 
specjalnych): sign. rps 95 (r.2º 8). Šį foliantą sudaro 414 lapų (21 × 31,5 cm); virše-
lis (21 × 33 cm), įrištas balta oda, yra gerokai apgadintas (aversas ir reversas dauge-
lyje vietų sutrūkinėję, yra įplėšų, atsiradusių dėl apkaustų [9 cm] tvirtinamųjų deta-
lių [vinių]; gerai matomos vabzdžių, matyt, duoninio skaptuko [Stegobium paniceum] 
padermės, padarytos išgraužos, ir trobagrybio [Serpula lacrymans] baltos dėmės) ir 
labai nešvarus; apkaustus reikia restauruoti, mat jie visai išklerę, dingę odiniai dir-
želiai, kitos detalės išblukusios; taip pat pašalinta 10 rozetės (apskrito ornamento, 
suformuoto iš sudėliotų augalų lapų, gėlių žiedų ar abstrakčių detalių) formos aver-
so papuošimų; nėra tvirtinamųjų viršelio vidinių įklotų; 6 tušti priešantraštiniai pus-
lapiai pažeisti mechaniškai ir sutepti rašalu.

e rankraščio SK pavadinimas (2-oji antraštė [žr. 3]) Von den Sudawittern, ‖ die iɮo 
die Sudawen genant ‖ werdenn vff Samlandt, Be‖langende ihre Ceremonien ‖ vnnd 
Bockheÿligvngenn e 377r (žr. 7 pav.) folianto turinyje yra modifikuotas, plg. Vonn denn 
Südawenn ihren Bockheÿligungenn vnd ‖ Ceremonien (rps 95, 12). SK tekstas pateiktas 
377r–388r. paginacija tvarkinga, raštas dupletinis: antraštinis tekstas, įvadiniai žodžiai 
pateikiami vokiškąja fraktūra su tekstūros elementais (žr. 2.2), o pagrindinis tekstas – 
paprastuoju vokiškuoju kursyvu (žr. 2.3). perrašinėtojo rašysena sunkiai įskaitoma – 
virš vienos antraštinės itin stilizuotos mažosios <b> raidės adj. a. v. a. beſtollenn pa-

103  plačiau žr. Kętrzyński 1872, 116; Kutrzeba 
1910, 173.

104  Žr. sieber, irtenkauf, Krekler 1975, 80–81.
105  Žr. pensel 1986, 33.

106  Žr. Kętrzyński 1872, 116; pensel 1986,  
33–35.

107  WMh 240.
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žymėta jos grafinė reikšmė, t. y. parašyta nestilizuota <b> (žr. 8 pav.). Jo būta ne itin 
atidaus, mat paraštėse yra rašalo dėmių (pavyzdžiui, e 379r), sulietų raidžių (pavyz-
džiui, e 384r), o e 384r pastebėtą praleistą teksto atkarpą pats nuorašo atlikėjas, 
pažymėjęs įterpimo ženklą ǀ–ǀ, pateikė paraštėje. pasitaiko ir nemotyvuotų perbrau-
kimų, pavyzdžiui, a. v. a. hulffe užrašytas kaip hulffe108 e 387v. Kustodai surašyti 
tvarkingai kiekvieno verso puslapio apačioje.

e manuskriptas yra itin svarbus, mat tai Karaliaučiaus miesto bibliotekoje saugo-
tų ir, spėtina, sunaikintų (žr. 92 išn.) nuorašų antrinis variantas, t. y. d rankraščio 
nuorašas (žr. 93 išn.), suponuojantis minėtoje institucijoje saugotų dokumentų struk-
tūravimo ir faktografinės medžiagos pateikimo būdus, matyt, ir jų kalbos raišką.

2.7. †ε n u o r a Š a s. mažąja graikų alfabeto raide †ε žymimas e manuskripto 
antrinis variantas, t. y. e nuorašo kopija, kuri buvo saugoma torunės rotušės biblio-
tekoje109. ilgainiui dalis šios įstaigos inkunabulų ir rankraščių buvo perkelti į torunės 
mikalojaus Koperniko universiteto biblioteką (biblioteka Główna uniwersytetu mi-
kołaja Kopernika)110, tačiau šios įstaigos Ypatingųjų rinkinių skyriaus vadovo dr. an-
drzejaus mycio duomenimis, čia ε nuorašo nėra (asmeninė informacija).

2.8. †F n u o r a Š a s. 1552 m. †F manuskripto Der Sudauiter, die itzund Sudawen 
genannt werden, Ceremonien vnd bockheyligen autorystė priskiriama dr. Hansui von Kreyt-
zenui (?–1575), kurį dėl domėjimosi prūsų kultūra labai vertino Hennenbergeris111. 

7 pav. e 377r: e nuorašo 2-oji modifikuota antraštė;
vKKstvb: rps 95

108  dupletinių <ff> perbraukimas vienu 
brūkšniu buvo įprasta Xvi a. rankraščių 
grafinė ypatybė (plg. Nam‖hafftigenn α 
728v), tačiau šiame žodyje perbrauktos 
3 raidės.

109  WMh 240.
110  shevchenko 2007, 142.
111  WMh 240.
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rankraštis rašytas kelių asmenų – von Kreytzeno nuorašas baigiasi Xii dalimi „von 
den todten“112, toliau eina priedas kita rašysena, matyt, papildytas ankstesnių manu-
skriptų pagrindu, saugotas Karaliaučiaus miesto bibliotekoje (žr. 92 išn.).

2.9. G  n u o r a Š a s. Getingeno universiteto bibliotekos rankraštyne bezzenber-
geris113 buvo radęs SK nuorašą, jo paties įvardytą G raide (↔ top. Göttingen). Šį 
rankraštį jis traktavo kaip Jeronimo maleckio perspaudo kopiją.

vėliau minėtas dokumentas minimas Wilhelmo meyerio114 parengtame šios bib-
lio tekos manuskriptų sąvade, kuriame pateikiama trumpa jo charakteristika: sign.: 
Histor. 555; rankraštį sudaro 13 lapų (19 × 15 cm); nuorašas – Jeronimo maleckio 
veikalo variantas, geresnės kokybės nei e perspaudas. meyeris, spėtina, remdamasis 
nuorašo 1-oje antraštėje užfiksuota 1545 m. nuoroda (kaip pirminio šaltinio), jį da-
tuoja Xvi–Xvii a. rankraštis be pratarmės, informacija pateikiama parafrastiškai.

dabar šis SK nuorašas saugomas valstybinės Žemutinės saksonijos ir Getingeno 
universiteto bibliotekos (niedersächsische staats- und universitätsbibliothek Göttin-
gen [toliau – vŽsGub]) rankraščių skyriuje, sign.: 8 Cod. ms. hist. 555; fizinė for-
ma – nedidelė rankraštinė knygelė kietu popieriniu viršeliu.

mannhardtas šio nuorašo apskritai nemini, o jo veikalo redaktoriai, neįvardiję ats-
kiro manuskripto varianto, pateikė klaidingą pastabą apie jo sąsają su K rankraščiu115.

išskirtinė šio manuskripto ypatybė – nominacijos ir konteksto perteikimo homo-
geniškumas palyginti su C nuorašu: 1-oji antraštė Der Sudauen Bockheiligung vnd ‖ 
andere Ceremonienn ‖ derſelben. 1545 G 1r (↔ Der Sudawen Bockheyligung vnd ander 
Ceremonien derſelbenn C1r [žr. 2.4]) užrašyta atskirame lape, puslapio viršuje pieštuku 
pažymėtame arabiškuoju skaitmeniu 1116 (žr. 9 pav.), antroji – kitame lape: Von den 
Sudewittern, die itʒunder Su‖dauen heiſſen und gnant wer‖den, wie ſie ire Cerenien ‖ halten 
G 2r ↔ Von den Ʒudewittern, die ytʒunder Sudawen heyſſen vnd genant werden, wie ſie 
yre Ceremonien halten C 1r, t. y. skirtingai nei kituose SK manuskriptuose, vartojami: 
(1) defektinė seka Der Sudauen Bockheiligung vietoj įprastos Der vnglaubigen ‖ Sudauen 

8 pav. e 386r: eksplikacinė stilizuotos vokiškosios fraktūros grafemos <b> korekcija;
vKKstvb: rps 95

112  BRMŠ ii 138.
113  bezzenberger 1878, 124.
114  meyer 1893, 171.
115  WMh 244.

116  Šio puslapio apačioje, matyt, paties perra-
šinėtojo juodu rašalu skaitmeniu 18 pažy-
mėta vienintelė paginacijos žyma.
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ihrer bockheiligung a(p [WMh 244]) (↔ α 724r, b 724r); (2) inovacinis sintaksinis 
konstruktas vnd ‖ andere Ceremonienn ‖ derſelben užuot pateikus mit sambt andern 
Ceremonien, so sie tzu brauchen gepflegeth a(p)117 (↔ α 724r, b 724r); (3) adv. v. v. a. / 
v. v. ž. itzunder ‘dabar, šiuo metu’118, t. y. itʒunder G 2r ↔ ytʒunder C 1r vietoj adv. 
itzund a(p [WMh 244]) (↔ itʒunt α 727v, itʒunter b 728r, iɮundt X 762).

minėtina, kad G nuoraše, palyginti su pirminiu C, pasitaiko akivaizdžių korek-
tūros klaidų (1) ir nekodifikuotos rašybos sistemos suponuoto grafemų įvairavimo 
(2–4): (1) praleidžiamos raidės (plg. 2-osios antraštės [↔ įvadinio sakinio] absorbci-
nę lytį gnant G 2r ≠ genant C 1r (↔ genant a[p (WMh 244)], genanndtt α 727v) ar net 
skiemenys (plg. Cerenien G 2r ≠ Ceremonien C 1r); (2) modifikuojama haploidinių 
konsonantų raiška, keičiant ją į binarinį variantą (plg. Ceremonienn G 1r ≠ Ceremonien 
C 1r); (3) pasitaiko pučiamųjų priebalsių pakaitos atvejų (plg. Sudewittern G 2r ≠ 
Ʒudewittern C 1r); (4) inovacinių grafemų bei jų junginių pateikčių (plg. Deÿ woÿthï 
G 2r ≠ Deÿ wothÿ C 1r [diftongas <oÿ>, matyt, pagal analogiją su diftongu <eÿ>]; 
treugke treucke G 8v ≠ treugke treugke C 9v).

remiantis išskirtine diferentinių rankraščių formaliąja kongruencija, nors ir yra 
nežymių neatitikimų (korektūros klaidų), galima daryti tris svarbias išvadas:

1) G manuskriptas yra antrinis C nuorašo variantas;
2) C nuorašo sukūrimo data, žinota G rankraščio autoriui, – 1545 m.;
3) G nuorašas preciziškai neatitinka pirminio varianto.
taip pat akcentuotina, kad G nuorašas atliktas iki korekcinių C pataisų (mitonimo 

Gardoaÿths G 2v / Gardoayths G 6r ↔ B(←G)ardoaÿths C 1v / B(←G)ardoayths C 6v). 
tai svarbus faktografijos elementas, suponuojantis taisymų autorių esant ne C ma-
nuskripto atlikėją, bet kitą asmenį. Šis motyvas svarbus argumentuojant onimo lyties 
su inicialiniu G- istoriškumą.

dar viena specialioji G nuorašo savybė, taip pat užfiksuota ir †X1 rankraštyje, 
tačiau kitos modifikacijos (žr. 2.15) – papildomas finalinis sakinys, sukurtas paties 

9 pav. G 1r: G nuorašo 1-oji antraštė;
vŽsGub: 8 Cod. ms. hist. 555

117  WMh 244. 118  MLex i 1463; lübben, Walther 1888, 332.
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manuskripto perrašinėtojo: po paskutinio Xii dalies „so ÿemants beſtolen iſt“ G 11v 
žodžio a. v. a. vordamnis ‘amžinoji kančia’119 eina sintaksinis junginys: vor welcher ‖ 
vns bewoner der Her Jheſus chriſt vnſer erloſer, ‖ der derhalben geſtorben iſt, Amenn G 13v 
(žr. 10 pav.), t. y. nuo kurios [amžinosios kančios] mus gyvuosius Viešpats Jėzus Kristus 
[teapsaugo], mūsų išlaisvintojas, kuris dėl šios priežasties mirė, Amen.

G nuorašo tekstas parašytas dvejopu raštu: antraštė, įvadiniai sakiniai ir mitonimai 
perteikti vokiškąja fraktūra su tekstūros elementais (žr. 2.2), o naratyvas – papras-
tuoju vokiškuoju kursyvu (žr. 2.3). Kustodų nėra.

2.10. G (p) n u o r a Š a s. G(p) – publikuotas SK rankraščio variantas. Jį 1576 m. 
parengė prūsijos istorikas lukas davidas (1503–1583), o redagavo ir daugiatomio 
veikalo Preuſſische Chronik 1-ajame tome 1812 m. išleido ernstas Hennigas. mann-
hardto spėjimu, tai nekokybiško, Karaliaučiaus miesto archyve saugoto SK manu-
skripto parafrastinių fragmentų (apie jų struktūravimo ypatumus žr. 3) rinkinys120.

2.11. † H  n u o r a Š a s. SK nuorašas Der Sudawen Bock heiligung ‖ vnnd andere 
Ceremonien derselben, saugotas Karaliaučiaus miesto archyve, mannhardto teigimu, 
buvo kokybiškesnis nei tas, kuriuo naudojosi G(p) nuorašo rengėjas davidas121. deja, 
jokių naujų duomenų apie šį dingusį (žr. 92 išn.) rankraštį rasti nepavyko. Šio nuo-
rašo, matyt, nėra matęs ir mannhardtas, mat jį minėdamas, nepateikia ne tik rankraš-
čio minimalaus bibliografinio aprašo, bet ir nenurodo jokių faktografijos duomenų, 
pavyzdžiui, mitonimų variantų ar kitų dokumento ypatumų.

2.12. J ( p )  n u o r a Š a s. Šio publikuoto rankraščio autorius – matthejus Wais-
selis, įtraukęs jį į savo Chronica Alter Preuſſcher, Eifflendiſcher vnd Curlendiſcher Hiſtorien 
nuo 19 iki 27 lapo (numeruota remiantis foliacijos, o ne paginacijos sistema, t. y. 
žymimi lapai, o ne puslapiai [dar žr. 3])122. Šios knygos pirminis variantas (rankraš-
tis) saugomas prūsijos kultūros paveldo slaptajame valstybiniame archyve (sign.: 
XX. Ha, msc, a nr. 12); SK paginacija nuo [37] iki [43].

10 pav. G 13v: Xii dalies „so ÿemants beſtolen iſt“ 
paskutinis sakinys;
vŽsGub: 8 Cod. ms. hist. 555

119  FHNDWe.
120  WMh 241.

121  WMh 241.
122  Waisselius 1599, 19–27.
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mannhardto teigimu, Waisselis galėjo naudotis pirminiais SK nuorašais, kuriuos 
papildė duomenimis iš Agenda Ecclesiastica123, nors yra manančių, kad jis pasitelkė ir 
e manuskriptą124. Šis nuorašas laikytinas sintetiniu variantu, mat jo mitonimų vardi-
jimo sekoje atsekama abiejų šių veikalų faktografija. remiantis lukšaitės atlikta ats-
kirų leksinių vienetų grafinio perteikimo vėlesniojo laikotarpio autorių veikaluose 
analize125 ir davido brauno126 pasakojimu apie šį veikalą kritikavusius Xvi a. tyrėjus, 
galima teigti, kad būtent šiuo SK nuorašu rėmėsi matas pretorijus ir Christophoras 
Hartknochas, nors tai neigė mierzyńskis127.

2.13. K  n u o r a Š a s. senojo ir vėlesniojo laikotarpio rankraščių hibridinis 
nuorašas K, parašytas vidurio vokiečių žemaičių ir ankstyvosios aukštaičių, prūsijo-
je paplitusių šnektų, pagrindu (žr. 4), yra dupletinio folianto Preische Chronica. M.S. / 
N. 14 B B. (31 × 21,5 cm), anksčiau saugoto Gdansko miesto bibliotekoje (senoji sign.: 
i e 20), dabar – lmaGbr (sign.: ms. 1271; 711 mkrf.)128, sudėtinė dalis. Güntherio 
teigimu, K manuskriptas yra Jeronimo maleckio veikalo kopija129.

seniausias folianto tekstas rašytas 1536 m., vėlesnis – 1586 m. Jį sudaro nedidelis 
ordino kronikos fragmentas lotynų kalba (1r–3r), senosios didžiųjų magistrų kroni-
kos Ältere Hochmeister-Chronik tekstas (3v–95r), Gdansko kronikos (danziger Chronik) 
dalis (95v–164v) ir SK nuorašas (165r–168r), pradedamas 2-ąja modifikuotąja antraš-
te (↔ įvadiniu sakiniu) Von der Sudawen, die dy Sudawen ‖ heißen, geberden vnd thuen 
K 165r (žr. 11 pav.). rankraštinė knyga įrišta pergamentu.

pirmasis folianto savininkas – scrinius. Šiam mirus, rankraštinę knygą įsigijo 
Hennenbergeris (apie juos žr. 2.2), priešantraštiniame puslapyje įrašęs pirkimo datą 
1586 m.130

Šis nuorašas priskirtinas elipsiniams, mat trūksta 1-osios antraštės, pratarmės, Xi ir 
Xii dalių. be to, jo rengėjas eliminavo beveik visas baltų kilmės indigenias leksemas, 
išskyrus mitonimus, kai kurių epizodų apskritai nemini, savaip reinterpretuodamas 
ankstesniuose rankraščiuose užfiksuotą informaciją. tekstas parašytas sunkiai įskai-
tomu paprastuoju vokiškuoju kursyvu su tekstūros elementais (žr. 2.3). Kustodų nėra.

11 pav. K 165r: K nuorašo 2-oji antraštė (įvadinis sakinys);
lmaGbr: ms. 1271

123  WMh 243.
124  SRP vi 600–601.
125  MP iii 735, 739.
126  braun 1723, 308.

127  Мѣржинскiй 1895, 185.
128  KDStB ii 201.
129  KDStB ii 208.
130  KDStB ii 202.
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išskirtinė šio nuorašo savybė – neordinarinės korektūros klaidos, plg. a. v. a. be-
girde ‘noras, troškimas’131 pakeitimą (dar žr. 4) į ‡gebirde ‘t. p.’ K 165r132, t. y. grafemų 
transpoziciją133, taip pat pasitaiko praleistų žodžių (žr. 156 išn.).

K nuoraše taip pat užfiksuota mitonimų funkcijų inovacinė konvergentinė (0 ↔ 
1 [α], 1↔2 [β], 0↔3 [γ]) pateiktis, kuri įprastai aiškinama perrašinėtojo žvilgsnio 
peršokimu134: (α) a(p) rankraščio įvadiniame sakinyje paminėtas Ockopirmus ‘der 
erste Gott Himmels vnd Gestirnes’135 K nuoraše įvardijamas kaip Ockopirmus der got 
des lichtes K 165r, nors tai yra mitonimų sąrašo 1-osios dievybės Swayxtix a(p [WMh 
245]) ‘der Got des lichtes’ funkcinė konotacija; (β) kūno ydų, ligonių ir sveikųjų 
dievybės Auschauts ‘der Gott der Gebrechen Kranken vnd sunden’, a(p [WMh 245]) 
nuoraše užfiksuotos 2-ąja, funkcijų apibrėžtį K nuorašo autorius perkelia dievybei 
Swayxtix, plg. Scwixtix der got der gebrechen der krancken vnd der geſunden K 165r; 
(γ) a(p) rankraščio mitonimų sąvado 3-iosios dievybės Autrimpus pragmatinė reikš-
mė ‘der Gott des mehres vnd der grossen sehe’136 K nuorašo rengėjo iš pradžių buvo 
suteikta įvadiniame sakinyje minimam Okopyrmus der gut got des mehres [išbraukta 
tos pačios spalvos rašalu] Himels vnd des geſtirn.

dėl minėtų priežasčių K manuskripto sakralinės konotacijos heteromorfines lek-
semas (lyginant jas su kituose SK rankraščiuose užfiksuotomis lytimis) reikėtų ver-
tinti kaip kvestionuotinos grafeminės struktūros ir semantinės vertės formas.

2.14. X  n u o r a Š a s. Šis SK rankraštis – naujai rastas, iki šiol lietuvos tyrėjams 
nežinotas, mannhardto neaprašytas, nors senokai kodifikuotas manuskriptas137, sau-
gomas lmaGbr (sign.: ms. uph. fol. 34).

X nuorašas, spėtina, vėlyvesnis, nors datuojamas Xvi a.138 Jo paginacija yra nuo-
sekli multisekventinė (pateikiama puslapių, o ne lapų numeracija), bet dėl cituoja-
mosios informacijos pateikimo rankraštis priskirtinas senųjų manuskriptų pogrupiui 
(pagal mannhardto nustatytą metodiką [žr. 2]).

ms. uph. fol. 34 foliantas, kuris sudarytas iš 775 lapų (30 × 21 cm) vieno perraši-
nėtojo teksto – ordino didžiųjų magistrų kronikos Hochmeister-Chronik (X 5–758) ir 
SK (X 760–774), įrištas tamsiai rudos spalvos oda; įrišui būdingi renesanso knygų 
puošybos elementai: išlikę ir funkcionalūs apkaustai nėra itin prabangūs, bet skonin-
gi; averso ir reverso viduryje – deivės Justicijos, laikančios kardą ir svarstykles, at-
vaizdo raižiniai, tačiau ji vilki ne romėnės stolą, bet renesanso laikų palaidinę. po 
jos atvaizdu yra įrašas: „ivstiCia QvisQvis piCturam lv‖mine • diC • deus • 
Cernis • est ‖ ivstus • ivsta • Que • FaCta • amen“ (šiek tiek kitokį 
tekstą pateikia Güntheris)139. aplink Justicijos atvaizdą viršelio kraštuose ištisine 
juosta įspausti 24 žymių kultūros veikėjų portretai su nominacija: aiškiai įskaitomas 
tik vardas Dante; ant vieno atvaizdo (dešinėje pusėje) yra apkausto tvirtinamasis 

131  FHNDWe.
132  dar žr. WMh 245; BRMŠ ii 128.
133  apie ją plačiau žr. subačius 2001, 304–305.
134  Žr. subačius 2001, 299–300.
135  WMh 245.

136  WMh 245.
137  KDStB ii 402–403.
138  KDStB ii 402.
139  KDStB ii 402.
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elementas. viršelio averse taip pat įspaustas folianto savininko asmenvardis140: 
„CarolₒramseYₒ“.

išskirtinis folianto požymis, suponuojantis preliminarią jo sukūrimo lokalizaciją – 
vandenženklis. Jį pavyko įžiūrėti dokumentų kodekso priešantraštiniame puslapyje: 
4 × 6 cm ovalo formos puslapio apačioje esančioje latentinėje žymėje pavaizduota 
karūnuota moteris (švč. mergelė marija?), laikanti ant rankų kūdikį (Jėzų Kristų?), 
o po jos kojomis – mėnulio pjautuvas (matyt, aliuzija į nt apr 12,1–3 siužetą); žemiau 
šio vaizdinio (po ovalo ženklu) – vandenženklio trumpinys „GM“, kuris, spėtina, 
eksplikuotinas kaip v. lo. genius municipii ‘miesto globėjas’141, t. y. (?) marienburgo 
(pagal herbą) miesto patronas – švč. mergelė marija, mat popieriaus gamintojo tokiais 
inicialais nepavyko identifikuoti142.

marienburge (dab. le. Malbork [↔ v. lo. Mariaeburgum, Mariae castrum]) knygų 
spaustuvių būta jau nuo Xvi a. pradžios – nuo 1512 m.143 Galima spėti, kad popierius 
gautas iš marienburgo miesto kanceliarijos, o galbūt čia ir sudarytas šis įvairių rank-
raščių nuorašų kodeksas.

X rankraščio antraštės bei mitonimai parašyti vokiškuoju kanceliariniu raštu (Kanz-
leischrift)144, o naratyvas – vokiškuoju kursyvu (žr. 2.4) (plg. 12 pav.). perrašinėtojo 
būta ne itin atidaus, mat esama rašalo dėmių (X 760, 767, 771, 774), perbrauktų raidžių 
(X 760), sulietų (X 760, 765, 767) ir taisytų (X 762) grafemų, iš pseudosimbolių, mė-
ginant paslėpti rašalo dėmes, suformuotų žodžių, pavyzdžiui, † → er X 767. tiesa, 
kustodai surašyti tvarkingai kiekvieno verso puslapio apačioje.

remiantis struktūrinių dalių modeliavimo sistema ir jų abesijos stoka, šis manu-
skriptas priskirtinas senųjų (a[p], α, b rankraščių) grupei, tačiau nėra tikslus jų nuo-

12 pav. X 762v: 2-oji antraštė (įvadinis sakinys);
lmaGbr: ms. uph. fol. 34

140  ramsey giminė, kilmingoji elbingo miesto 
šeima, kilusi iš Škotijos, kur garsėjo jau 
nuo Xiv a. sunku identifikuoti, kuriam 
Caroliui ramsey ši rankraštinė knyga pri-
klausė, mat tokios nominacijos asmenų 
būta 5-ių. spėtina, kad tai Carolis ramsey 
Jaunesnysis (Karol zwany młodszym 
[1651-11-23 – †?]), kadangi būtent jis kau-
pė ir užsakinėjo senų rankraščių kopijas, 

taip pat kai kuriuos jų ir pats perrašė  
(žr. SBPN iv 35–37).

141  Capelli 1901, 477.
142  Žr. Żurowski 1965; dar žr. piekosiński 

1893.
143  Gloger ii 89; dar žr. Kawecka-Gryczowa 

1975, 19; pirożyński 2000, 224; Kaunas 
2004, 159.

144  plačiau žr. Crous, Kirchner 1928, 30.
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rašas, t. y. antrinis variantas, plg. šių veikalų mitonimų grafinės, leksemų sintaksinės 
ir semantinės raiškos diferencijos pavyzdžius: Baidonaiths Der ſchiff leise gott ‘baido-
naitis – laivo skrodės dievas’ X 762145 ↔ Bardoayts der [Ø] Schiffe Gott a(p [WMh 245]) / 
Bardonayths Der Schieff [Ø] Gott α 728r / Bardoayths Der Schieff [Ø] gott b 727v ‘bardai-
tis – laivo/ų dievas’, dar plg. v. v. a. jemandts X 772 ↔ v. v. a. imands a(p [WMh 259]), 
imants α 736v, b 737r146 ir kt.

2.15. †X1 n u o r a Š a s. Karaliaučiaus miesto bibliotekos rankraščių katalogo 
sudarytojas ir šios įstaigos darbuotojas dr. augustas seraphimas (1864–1924) yra 
užregistravęs vienintelį rankraštį, kurio pavadinime, beje, neatitinkančiame kitų 
dviejų, mannhardto minimų šioje įstaigoje saugotų nuorašų įvardijimo (žr. 2.5, 2.8), 
nurodytas sūduvių etnonimas: Von den Sudawitten, die Jtzo die Sudauenn genant werden 
auff Samblandt belangendt Ihre Ceremonienn unnd Bockheiligungen147. tai Xvi a. folianto 
Preusische Chronica 1582 (sign.: s 24 fol.)148 dalis, sudaryta iš 17 puslapių (319r–327r). 
beje, šis nuorašas apskritai nėra minimas mannhardto knygoje.

seraphimas taip pat nurodo lygintiną e perspaudą, kurio tekstas neva sutampa 
su Jeronimo maleckio kompiliacijos naratyvu, bet, jo teigimu, paskutinėje (iš tiesų – 
Xii [žr. 3]) SK dalyje („ist imands bestolen“ a[p])149 trūksta rankraštyje esančio saki-
nio Da behütte uns vor, liebster Vatter, durch Deinen geliebesten Sohn, Amen150, t. y. Ap-
saugok mus, mielas Tėve, per savo numylėtąjį Sūnų, amen. Šis sakinys, žinoma, yra paties 
perrašinėtojo sugalvotas, t. y. inovacinis, implikuojantis scholastinės stilistikos ele-
mentų imitaciją, plg. Behüte uns Alle vor Krieg, Hunger und Peſtilenʒ, und vor einem 
böſen ſchnellen Tod […] Gott der Vater ſegne mich und behüte mich!151, t. y. Saugok mus 
visus nuo karo, bado ir ligų, ir nuo baisios ūmios mirties […] Dieve Tėve, laimink mane ir 
saugok mane! (dar žr. 2.9).

3. SK r a n K r a Š Č i Ų  F a K t o G r a F i J o s  s t r u K t Ū r a v i m o  p r i n C i p a i. 
mannhardtas ar jo knygos sudarytojai, matyt, remdamiesi parafrastinio modelio (apie 
jį žr. 2) C ir vėlesniojo laikotarpio nuorašų K (taip pat ir spausdintų variantų [J(p), 
G(p)]) vienijančia etnomitologinės faktografijos pateikimo tendencija – SK informa-
cijos prezentaciją pradėti nuo 2-osios antraštės ir toliau einančio teonimų sąrašo (plg. 
SK variantus C 1r, G[p] 86, J[p] 19), pasirinko dominuojantį teksto lakūnų elimina-
vimo principą ir a(p) nuorašo jotvingių etnomitoliginę medžiagą grupavo ne nuo 
seniausių α 726r–α 727v, b 726r–727v ir vėlesniojo laikotarpio X 760–761 rankraščių 
pradžioje pateikiamos pratarmės (a[p])152, bet nuo 1-osios ir 2-osios (įvadinio sakinio) 
antraščių bei mitonimų indekso.

remiantis senosios grupės a(p), α, b, X rankraščių konsekventine struktūrine 
modeliacija, SK prototipo sąranga eksplikuotina išskiriant 12 sudėtinių dalių:

145  dar žr. Götze 1920, 149.
146  dar žr. FHNDWe.
147  seraphim 1909, 28.
148  seraphim 1909, 25.

149  WMh 259–260.
150  seraphim 1909, 28.
151  arndt 1840, 54.
152  WMh 261–262.
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i. 1-oji antraštė: Der vnglaubigen Sudauen ihrer bockheiligung mit sambt andern Cere-
monien, so sie tzu brauchen gepflegeth a(p)153 (Netikinčiųjų sūduvių ožio garbinimas su vi-
somis apeigomis, kurias jie atlikinėjo) ↔ α 724r, b 724r (nepateikiama e, J[p], G[p], K, X);

iα. modifikuota inovacinė 1-oji antraštė: Der Sudawen Bockheyligung vnd ander 
Ceremonien derſelbenn C 1r (Sūduvių ožio garbinimas ir kitos jų apeigos) ↔ G 1r;

ii. Wourschkayty (burtininko) iliustracija, pavadinta: Der Sudauenn ‖ wourſchaitj 
welcher Ihren Bock Heiligett α 725r (Sūduvių burtininkas, kuris jų ožį garbina) ↔ Der 
Sudauen wou˞ſch‖kaity welcher ihren bock heiligett b 725r;

iii. pratarmė: Nach dem vor zeiten Preussenn Hullmigeria seinenn Nahmenn gehabtt 
a(p)154 (Seniau Prūsija buvo vadinama Hullmigeria) ↔ α 726r–727v; b 726r–727v; X 760–
761 (nepateikiama C, e, G, G[p], J[p], K);

iv. 2-oji antraštė (↔ įvadinis sakinys): Von den Zudewiten die itzund Sudauen heissen 
vnd genant werden, wie sie Ire Ceremonien halten a(p)155 (Apie burtininkus, kurie dabar 
save vadina sūduviais ir yra vadinami, kaip jie atlieka apeigas) ↔ α 727v, b 728r, C 1r, 
G 2r, X 762 (nepateikiama G[p], J[p]);

ivα. modifikuota 2-oji antraštė: Von den Sudawittern, ‖ die iɮo die Sudawen genant ‖ 
werdenn vff Samlandt, Be‖langende ihre Ceremonien ‖ vnnd Bockheÿligvngenn e 377r (Apie 
sūduvių, kurie dabar save sūduviais iš Sembos vadina, apeigas ir ožio garbinimą) ↔ Von der 
Sudawen, die dy Sudawen ‖ heißen, geberden vnd thuen K 165r (Apie sūduvius, taip pat 
sūduvių palikimą, elgesį ir veiklą)156;

v. mitonimų sąrašas ir jų funkcinės konotacijos eksplikacija: a(p)157, α 727v–730r, 
b 728r–730v, C 1r–4r, e 377r–379v, G 2r–4v, G(p) 86–87, 89–91, 127, J(p) 19–20, K 165r–
166r, X 762–764;

vi. Wie sie den Bock heiligen a(p)158 (Kaip jie ožį garbina) ↔ α 730r–731r, b 730v–731v, 
C 4r–5v, e 379v–380v, G 4v–5v, G(p) 87–88, J(p) 21, K 166r–167r, X 764–765;

vii. Der erden gott Puschkaytus a(p)159 (Žemės dievas Puschkaytus) ↔ α 731r–731v, 
b 731v–732r, C 5v–6r, e 380v–381r, G 5v–6r, G(p) 126–127, J(p) 21, K 167r, X 766;

viii. Bardoayts der Schiffleut gott a(p)160 (Jūrininkų dievas Bardoayts) ↔ α 731v–732r, 
b 732r–732v, C 6v–7r, e 381r–381v, G 6r–6v, G(p) 116, J(p) 21, K 167v, X 766–767;

iX. Von jren Sponsalien vnd vorlubnissen a(p)161 (Apie jų sužadėtuves ir išpirką162) ↔ 
α 732r–734r, b 732v–735r, C 7r–10v, e 381v–384r, G 6v–9r, G(p) 133–135, J(p) 24–25, 
X 767–769;

153  WMh 244.
154  WMh 261–262.
155  WMh 244.
156  plg. koreguotiną BRMŠ ii 143 pateiktą ver-

timą „apie sūduvių, kurie vadinami sūdu-
viais [sic!], būdą ir darbus“, mat sintagma 
die dy Sudawen suponuoja praleistą struk-
tūrinį sintaksinį elementą v. v. ž. up (uppe), 
t. y. conj. v. v. ž. up dy ‘taip pat ↔ v. auf 
dass, damit’ (žr. lübben, Walther 1888, 895), 
o a. v. a. heißen ‘palikimas; įsakymas, įsta-

tymas ir kt. ↔ v. Gebot’ (Götze 1920, 118) 
yra daiktavardis, o ne veiksmažodis.

157  WMh 245–249.
158  WMh 250–251.
159  WMh 251–252.
160  WMh 252–253.
161  WMh 253–254.
162  SK lytis vorlubnissen dėl morfologinės 

struktūros gali būti interpretuojama kaip 
dialektinis a. v. a. verläubnis ‘išpirka ↔  
atlygis (ir kt.) v. Beurlaubung ↔ bžn. lo. 
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iXα. modifikuota iX dalies antraštė: Ire ſponſalia vnd vorleubnus vnd brautlavf K 167v–
168r (Jų sužadėtuvės ir išpirka, ir vestuvės)163;

X. Von den todten a(p)164 (Apie mirusiuosius) ↔ α 734v–735v, b 735r–736r, C 10v–12v, 
e 384r–385v, G 9r–10v, G(p) 137–138, J(p) 25–27, X 770–771 (nepateikiama K);

Xi. Von jerlichem gedechtnis a(p)165 (Metinės) ↔ α 735v–736r, b 736r–737r, C 12v–13v, 
e 385v–386r, G 10v–11v, G(p) 143–144, J(p) 26–27, X 771–772 (nepateikiama K);

Xii. Ist imands bestolen a(p[Wmh 259–260]) (Jei kas yra apvogtas) ↔ α 736v–738r, 
b 737r–738v, C 14r–17r, e 386r–388r, G 11v–13v, G(p) 146–148, J(p) 27, X 772–774 
(nepateikiama K);

Xiiα. inovacinis perrašinėtojų naratyvas – krikščioniškojo tikėjimo formulės: vor 
welcher ‖ vns bewoner der Her Jheſus chriſt vnſer erloſer, ‖ der derhalben geſtorben iſt, Amenn 
G 13v (žr. 2.9) ↔ Da behütte uns vor, liebster Vatter, durch Deinen geliebesten Sohn, Amen 
X1 (dar žr. 2.15).

akcentuotina, kad a(p), α, b, X nuorašų informacijos struktūravimo metodika 
suponuoja obligatinės diplomatinių, siejamų su teisine sfera, dokumentų rengimo 
tradiciją, t. y. faktografija pateikiama remiantis tokiems veikalams nustatyta griežta 
rengimo tvarka: prologas, naratyvas, epilogas166. Ši aplinkybė, kurios iki šiol neak-
centavo joks SK tyrėjas, itin svarbi, mat gali būti siejama su veikalo paskirtimi ir jo 
sukūrimo tikslu.

pradedant C nuorašu, kurio autorius gydytojas dunckeris (žr. 2.4) nutarė ekstra-
huoti SK pratarmę, o likusį naratyvą perpasakoti, o ne perrašyti, sukurtas preceden-
tas šį veikalą vertinti ne kaip svarbų, spėtina, juridinės plotmės dokumentą, bet kaip 
prozos kūrinėlį. deja, K manuskripto kūrėjas SK informaciją dar labiau iškraipė, 
pašalino jam nereikalingą informaciją apie sūduvių vartojamą leksiką (žr. 2.13) ir 
pavertė šį šaltinį juodraščio tipo konspektu.

 
4. SK r a n K r a Š Č i Ų  l i n G v i s t i n Ė  C H a r a K t e r i s t i K a. Įprastai teigia-

ma, kad SK rankraščiai parašyti „vokiečių kalba“167. vis dėlto tokia lingvistinė šio itin 
proliferuoto šaltinio apibrėžtis yra pernelyg apeironinė, mat terminas vokiečių kalba 
suponuoja naujosios vokiečių aukštaičių kalbos, kurios pagrindu sukurta bendrinės 
vokiečių kalbos sistema, laikotarpį (nuo Xvii a. [1650 m.] iki dabar)168, o SK datuoja-
ma Xvi a. pirmąja puse, t. y. ankstyvosios vokiečių aukštaičių kalbos laikotarpiu (nuo 
Xiv a. iki 1650 m.)169. be to, kai kuriuose rankraščiuose pasitaiko ir kito vakarų ger-

commeatus’ (diefenbach, Wülcker 1885, 
559; DWG i 1750; sleumer 1926, 223), o   
ne a. v. a. liebnis ‘dovana, teikiama norint 
įgyti palankumą v. Gunstgeschenk’ (Götze 
1920, 151) alternantas, kaip interpretuoja 
BRMŠ (ii 150) vertėjas, plg. jo vertimą: 
Apie jų sužadėtuvių dovanas ir susižiedavimą.

163  dėl klaidingo šios sintagmos vertimo Su-
žadėtuvių dovanos, sužadėtuvės ir nuotakos 

išleidimas (BRMŠ ii 150) žr. 162 išn.;  
dar žr. 4.

164  WMh 257–258.
165  WMh 258–259.
166  Žr. lelewel ii 43.
167  BRMŠ ii 123.
168  Young, Gloning 2004, 233.
169  Young, Gloning 2004, 161.
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manų dialekto – vidurio vokiečių žemaičių kalbos, vartotos nuo Xiii a. iki Xvii a.170, 
elementų, plg. K nuorašo kalbą, kuri identifikuojama kaip vokiečių žemaičių171.

taip pat SK manuskriptuose yra keletas prūsijos vokiečių aukštaičių ir žemaičių 
šnektų pagrindu susidariusiame kalbiniame areale vartotos ne indigenios germanų 
leksikos pavyzdžių, plg. jotvingių polonizmą v. dial. Zudwity a(p)172 ‖ zudwÿthÿ 
C 1r, 1v ‘burtininkai’173. primintina, kad SK sukūrimo metu (Xvi a. pirmoje pusėje) 
semboje vakarų baltų kalbos – sūduvių ir prūsų – buvo plačiai vartojamos174. vadi-
nasi, šioje teritorijoje (ir ne tik joje) gyvenę germanai galėjo būti pasiskolinę ir bal-
tiškų žodžių175.

akcentuotina, kad prūsijoje vartoti 3 vokiečių kalbos dialektai176:
1) vokiečių aukštaičių: pamedė (pietvakarinė teritorija), pagudė (pietinė dalis), 

barta (pietvakarinė dalis), Galinda, sasna;
2) vokiečių žemaičių: pamedė (šiaurės rytų teritorija), pagudė (šiaurinė dalis), 

barta (šiaurės ir rytų pusės), sūduva, nadruva, semba;
3) švabų177: Kulmas.
vadinasi, SK rankraščių kalba, kaip ir prūsijos šnektų lingvistinė determinacija (žr. 

28 išn.), nėra homogeninė, t. y. a(p), α, b, C, G, G(p), e, J(p), X rankraščių kalbai bū-
dingos ankstyvosios vokiečių aukštaičių dialekto ypatybės, o K manuskripte, nors jis 
ir traktuojamas kaip vidurio vokiečių žemaičių tarme parašytas tekstas, gausu anks-
tyvajai vokiečių aukštaičių tarmei būdingos leksikos, plg. (1) ožio garbinimo apeigų 
pasakojime vartojamą lytį bock‖heiliger K 165r–166v, kuri reflektuoja a. v. a. bock 
‘ožys’178, o ne v. v. ž. buck ‘t. p.’179; (2) transformuotą a. v. a. ‡gebirde ‘noras, troškimas’ 
K 165r (↔ a. v. a. begirde ‘t. p.’ [apie kitimo priežastis žr. 2.13])180 vietoj v. v. ž. anewert / 
beger ↔ begerte / gir ‘t. p.’181; (3) a. v. a. brautlavf K 167v ‘vestuvės’182, užuot vartojant 
v. v. ž. brûthûs ‘t. p.’183 ir kt. vadinasi, K nuorašo kalba traktuotina kaip ankstyvosios 
vokiečių aukštaičių ir viduriniosios vokiečių žemaičių šnektų konvergentinis darinys.

remiantis šiais argumentais, galima teigti, kad išlikusių SK rankraščių kalba – 
Xvi a. prūsijoje vartotos ankstyvosios vokiečių aukštaičių ir viduriniosios vokiečių 
žemaičių šnektų samplaika, skirtingų perrašinėtojų koreguota, remiantis sava kalbi-
ne aplinka bei jiems žinoma faktografija. iš esmės tai hibridinis skirtingų dialektų 
darinys, susidaręs prūsijoje paplitusių šnektų pagrindu.

5. i Š v a d o s. 1. Kodifikuotina 15 Sūduvių knygelės nuorašų. iš jų liko 10 (a[p], 
α, b, C, e, G, G[p], J[p], K, X), 5 dingę (†d, †ε, †F, †H, †X1).

170  polenz 2009, 24; König 2004, 71.
171  WMh 244.
172  WMh 245.
173  Kregždys 2017, 55–56.
174  Hartknoch 1684, 89–91.
175  plačiau žr. ziesemer 1924, 134–136; mitzka 

1937, 104.
176  ziesemer 1924, 137.
177  Xvi a. vokietijoje šiam dialektui priskiria-

mos augsburgo, ulmo ir tübingeno apy-
linkės (polenz 2009, 81); apie jo ypatumus 
plačiau žr. mitzka 1937, 82–86.

178  Götze 1920, 37.
179  lübben, Walther 1888, 142.
180  FHNDWe.
181  lübben, Walther 1888, 48, 68, 254.
182  Götze 1920, 39.
183  lübben, Walther 1888, 142.
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2. a(p) manuskripto faktografijos pateiktis, spėtina, suponuoja SK originalo in-
formacijos modeliavimo sistemą ir yra ypatingos svarbos; ji užfiksuota tik mann-
hardto monografijoje.

3. mannhardto a simboliu kodifikuoto rankraščio nėra lenkijos mokslų akade-
mijos Gdansko bibliotekos rankraščių skyriuje:

3.1. apie a nuorašą monografijos išnašose pateikta informacija atitinka ms. 1277 
(t. y. α rankraščio), saugomo minėtoje bibliotekoje, faktografiją;

3.2. mannhardto knygoje dviejų skirtingų nuorašų – a(p) ir α – informacija uni-
fikuojama ir klaidingai priskiriama a manuskriptui.

4. C nuorašo sukūrimo data – 1545 m.
5. G rankraštis yra antrinis C nuorašo manuskriptas, stokojantis precizinės pirmi-

nio varianto atitikties.
6. Ypatingoji G ir †X1 nuorašų savybė – skirtingos modifikacijos, bet panašiõs 

semantinės konotacijos papildomi finaliniai SK sakiniai, sukurti šių rankraščių per-
rašinėtojų.

7. K nuoraše užfiksuota mitonimų funkcijų inovacinė transponuota pateiktis su-
ponuoja periferinį šio rankraščio statusą (mitonimų analizės aspektu).

8. lenkijos mokslų akademijos Gdansko bibliotekos rankraščių skyriuje saugomas 
lietuvos tyrėjams nežinotas ir jų neanalizuotas X nuorašas priskirtinas senųjų per-
rašų grupei.

9. išskirtini 4 SK bibliografinio statuso apibrėžties tipai: 1) Jano maleckio De sa-
cri fi‖ciis et idolola‖tria vetervm Bo‖ruſſorum nevertinga kopija; 2) Agenda Ecclesiastica 
spekuliatyvus variantas; 3) hibridinis Agenda Ecclesiastica ir Jeronimo maleckio išleis-
to veikalo perdirbinys; 4) vertingas memuarinio žanro prūsų mitologijos šaltinis.

10. remiantis senosios nuorašų grupės (a[p], α, b, X) nuosekliu struktūrinių ele-
mentų grupavimu, SK prototipo sąranga eksplikuotina išskiriant 12 sudėtinių dalių.

11. SK rankraščių kalba – Xvi a. prūsijoje vartotos ankstyvõsios vokiečių aukštai-
čių ir viduriniosios vokiečių žemaičių šnektų samplaika.

Grafiniai žymenys:
← pirminės etiologinės grandies žymuo
↔ interferencijos (dviejų modaliųjų lyginamųjų elementų) žymuo
 ≠ kontradikcijos (neatitikimo) žymuo
 ‡ pseudoleksemos (įvairių tyrėjų sukurtų žodžių ar kalbos faktų) žymuo
 † dingusio ar neišlikusio dokumento / asmens mirties žymuo
 /…/ fonetinės transkripcijos žymuo
 [Ø] abesijos (informacijos pateikimo stokos) žymuo

Kalbų ir dialektų santrumpos:
a. v. a. – ankstyvõsios vokiečių aukštaičių kalbõs (Xiv–Xvii a. [iki 1650 m.]) žodis
bžn. lo. – bažnytinės lotynų kalbõs (iii–X a.) žodis
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jtv. – jotvingių kalbõs žodis
le. – lenkų (naujojo laikotarpio [nuo XiX a.]) kalbõs žodis
pr. – prūsų kalbõs žodis
v. – naujosios vokiečių (aukštaičių [nuo 1650 m.]) kalbõs žodis
v. lo. – viduramžių (X–Xiv a.) lotynų kalbõs žodis
v. v. ž. – viduriniosios vokiečių žemaičių (Xiii–Xvi a.) kalbõs žodis

Kitos santrumpos:
lmaGbr – lenkijos mokslų akademijos Gdansko bibliotekos rankraščių skyrius (biblioteka 

Gdańska polskiej akademii nauk, pracownia rękopisów)
vKKstvb – viešoji Koperniko knygų saugyklos torunės vaivadijos biblioteka (Wojewódzka 

biblioteka publiczna – Książnica Kopernikańska w toruniu)
vŽsGub – valstybinė Žemutinės saksonijos ir Getingeno universiteto biblioteka (niedersächsis-

che staats- und universitätsbibliothek Göttingen)
WHab – Hercogo augusto biblioteka Wolfenbütelyje (Herzog august bibliothek Wolfenbüttel)

Literatūra ir šaltiniai:
ADB i–lvi – Allgemeine Deutſche Biographie 1–56, leipzig: verlag von duncker & Humblot, 

1875–1912.
APrB i–v(1–3) – Altpreußische Biographie 1–5 (Historische Kommission für ost- und Westpreus-
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bezzenberger,  adalbert,  1878: „altpreussisches“, Altpreussische Monatsschrift 15, 124–129.
bojtár ,  endre ,  1999: Foreword to the Past. A Cultural History of the Baltic People, new York: 
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impreſſorum ac Manuſcriptorum In Bibliotheca Brauniana Collectorum, Virtutibus et Vitiis, Catalogus 
et Judicum, Poſt evolutionem exactam, ſine odio aut ſtudio, limatiſſimum, Coloniæ: banneher.

BRMŠ i–iv – Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai 1–4, sudarė norbertas vėlius, vilnius: mokslo ir 
enciklopedijų leidykla (t. 1–2), mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas (t. 3–4), 1996–2005.
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Rolandas Kregždys
F o r m a l  a n a lY s i s  a n d  a n a lY t i C a l  e X p l i C at i o n 
o F  t H e  C o p i e s  o F  THE YATVIGIAN BOOK

s u m m a r y

Yatvigian Book (hereinafter YB) is a conventional, probably the most exhaustive and the 
most important description of the ethno-cultural tradition of the tribe that spoke Yatvigian, 
one of the two languages of Western balts, recorded during the reformation period. it is 
based on the source of information disseminated in several variants of manuscripts, and 
later in small printed books (reprints).

unfortunately, the original of YB has not been found yet, and the scholars who dis-
cussed this source or analysed it to some detail after the appearance of Wilhelm mannhardt’s 
book Letto-Preussische Götterlehre (1936), which contains copy a(p), resorted not to the 
analysis of the copies, but to the materials provided in the book, and did not doubt the 
authenticity of the given information. due to these reasons, historical facts of the manu-
scripts were not investigated as the information in mannhardt’s monograph was taken for 
granted. unfortunately, in many cases it does not correspond to reality and is essentially 
erroneous or elliptical.

textological analysis of ten surviving manuscripts of YB shows that the method of in-
formation structuring in the copies a(p), α, b, X of the old edition presupposes a reflection 
of the mandatory tradition of the preparation of diplomatic documents, i.e., those that are 
related to the legal field: the presentation of factual material follows strict rules established 
for preparation of such works – a prologue, a narrative, and an epilogue. although this 
circumstance has not been highlighted by any of the researchers of the source analysed, it 
is extremely important, because it can be related with the intent of the work and the aim 
of its creation.

starting with copy C, whose author doctor Gregor duncker decided to remove the fore-
word of YB and to retell the remaining narrative instead of copying it, a precedent was 
created for evaluating this work not as a supposedly important document of the juridical 
field, but as a work of prose. unfortunately, the creator of manuscript K distorted the in-
formation of this source even to a greater extent, removed the information on the lexicon 
used by the Yatvigians that he deemed unnecessary, and transformed this important work 
into something like a rough copy.

in summing up the results of the examination of YB, the following conclusions should 
be made:
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1. 15 copies of SK should be codified. of these, ten have survived (a[p], α, b, C, e, G, 
G[p], J[p], K, X), and five are lost (†d, †ε, †F, †H, †X1).

2. presumably, the way of presenting factual material in manuscript a(p) presupposes 
the system of information modelling in the original YB and is of special importance; it is 
recorded only in mannhardt’s monograph.

3. the manuscript that mannhardt codified with symbol a is not kept at the depart-
ment of manuscripts of the Gdansk library of the polish academy of sciences:

3.1. identified with this symbol, the information material in the footnotes of the mono-
graph duplicates copy a and corresponds to the factual material in ms. 1277 (manuscript α), 
which is kept in the above-mentioned library; 

3.2. in mannhardt’s book, the information of two different copies a(p) and α is unified 
and erroneously treated as an component of manuscript a.

4. Copy C was created in 1545.
5. there is no precise correspondence between manuscript G, which is a secondary 

copy of copy C, and the primary variant.
6. the special quality of copies G and †X1 is the final sentences of YB, which are of dif-

ferent modification but of similar semantic connotation and were created by the copiers of 
these manuscripts.

7. the innovative transposition of the functions of mythonyms recorded in copy K 
presupposes a secondary status of this manuscript (from the point of view of mythonym 
analysis).

8. Copy X, which is attributable to the group of rewrites of the old edition and which 
has not been known to or analysed by lithuanian scholars is kept at the department of 
manuscripts of the Gdansk library of the polish academy of sciences.

9. Four types of the bibliographic status of YB should be distinguished: α. Jan malecki’s 
De sacrifi‖ciis et idolola‖tria vetervm Bo‖ruſſorum… copy of no value; β. Agenda Ecclesiastica a 
speculative variant; γ. hybrid reworking of Agenda Ecclesiastica and a work published by Je-
ronimas maleckis; δ. valuable memoir-genre ‘source of prussian mythology of special value’.

10. based on the consecutive grouping of structural elements of the copies of the old 
edition (resp. a[p], α, b, X), the structure of the prototype of YB should be explained by 
distinguishing 12 components.

11. the language of the manuscripts of YB is a combination of early High German and 
middle low German used in prussia in the sixteenth century.
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