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XiX a. vidurio plakatas: Spasabas pasylecawoima 
Szwęcziause Szyrdey Pona Jezusa Broctwoy 
Saldziausios Szyrdies Chrystusa (1848)

Archivum Lithuanicum 17-ame tome (2015) publikuoti trys Čikagos newberry bib-
liotekoje saugomi lietuviški XiX a. plakatai: Roźanczius apej Szwencziausiejen Pana 
Marija yr Pona Jezusa ([1859]), Szkaplerius Szwencziausios Panos ([1859]) ir Błagasłowiei-
mas Dwasiszkasis namun ([185?])1. 2017 m. pavasarį Giedrius subačius Kretingos vieš-
paties apreiškimo (pranciškonų) vienuolyno rankraštyne rado dar vieną iki šiol ne-
žinotą plakatą Spasabas pasylecawoima Szwęcziause Szyrdey Pona Jezusa Broctwoy Sal-
dziausios Szyrdies Chrystusa2 (toliau – SPK) – jis Lietuvos bibliografijoje nefiksuotas. 

plakato antraštėje nurodyta, kad tai Jėzaus Kristaus Širdies brolijos3 dokumentas. 
nuo Xviii a. pabaigos įvairių religinių brolijų taisyklės, maldos, įsirašiusiųjų pasi-
žadėjimai būdavo spausdinami viename lape4, tačiau išlikusių jų nėra daug. LB I 
įtrauktas Švenčiausios Jėzaus Širdies brolijos rozalime spaudinys Spasabas pasile-
cawoima Szwęciausey Sirdiej Jezusa Broctwoy Saldziauses Sirdies Iezusa Bażnicio Parafiałno 
Rozolina, manoma, išleistas prieš 1844 m.5 (toliau – SPR). tačiau jis kitokio formato: 
tai ne plakatas, o 4 puslapių lankstinys; spausdinimo vieta nenurodyta. vaclovas 
biržiška yra užsiminęs, kad tos pačiõs brolijos leidinį Patentas Broctwos Szwencziau-
sios Szyrdies Jezusa buvo parengęs ir laurynas ivinskis6, tačiau spaudinys neišlikęs. 

1  venckienė 2015, 247–287.
2  dėkoju prof. habil. dr. Giedriui subačiui už 

informaciją apie plakatą ir patarimus, Kre-
tingos viešpaties apreiškimo (pranciškonų) 
vienuolyno bibliotekos vadovei nijolei rau-
dytei – už kopijas. už pastabas apie laury-
no ivinskio kalbą ačiū onai Kažukauskaitei.

3  Kaip teigia rima valinčiūtė (2005, 169), pa-
maldumas švenčiausiai Jėzaus Širdžiai 
sklido nuo Xviii a. pradžios. pirmoji ldK 
žinoma Švč. Jėzaus Širdies brolija įvesdin-
ta į vilniaus  vizitiečių šventovę 1719 m. 

4  „brolijos“, 1954, 271.
5  LB i 371; lnmmb rss: a 4/840 (be lapų nu-

meracijos). tas pats leidinys pakartotas 
vėliau su 1857 m. aprobata (LB i 372).

6  BržA iii 186. Į LB i įtraukta dar keletas kitų 
brolijų leidinių: Spasabas afieravoimos pri 
isirašima i Brostva čiesliva smerte bažničio 
Pašalote parafialno švętuju apaštalu Petra i 
Povyla ([apie 1820;] LB i 370), Spasabas 
Apierovojyma saves švenčiausey Pannay Ma-
riey Motinay Dieva yr isyrašima ing brostva 
Nekalta Jos Prasidiejyma (1835; LB i 371).
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lenkų bibliografija tokio pavadinimo leidinių nefiksuoja7. skirmantė smilingytė-
Žeimienė ir regimanta stankevičienė dar yra nurodžiusios XiX a. pradžioje išleistą 
Naboźeństwo do Naysłodszego Serca Jezusowego (vilnius, 1817)8.

1. SPK – K v Ė d a r n o s  p l a K a t a s. plakato antraštėje nurodyta, kad jis pri-
klauso Kvėdarnos parapijos (Parafios Kwiedaynos9, Šilalės r.) Jėzaus Kristaus Širdies 
brolijai, įkurtai 1783 m. birželio 29 d. Šios brolijos veiklą lietuvoje analizavusios 
rima valinčiūtė ir smilingytė-Žeimienė bei stankevičienė Kvėdarnoje buvusios or-
ganizacijos neminėjo10. valinčiūtė yra nurodžiusi, kad Xviii a. Jėzaus Kristaus Širdies 
brolijos veikė Šiluvoje, plungėje, tytuvėnuose, Xviii a. pabaigoje ir XiX a. pradžio-
je – Kražiuose. smilingytė-Žeimienė ir stankevičienė dar minėjo salako, Gegrėnų, 
Šiluvos, lauksodžio, rokiškio, vyžuonų, rozalimo ir kitų parapijų brolijas. tad 
Kretingoje saugomas plakatas paliudija, kad Jėzaus Kristaus Širdies brolija veikė ir 
Kvėdarnoje. 

SPK išspausdintas vilniuje, abraomo dvorčiaus spaustuvėje. Cenzoriaus Jono 
vaškevičiaus leidimas spausdinti duotas 1848 m. kovo 19 d.; dvasinio cenzoriaus 
aprobatos nėra. apie religinių brolijų dokumentų rengimą ir leidybą duomenų mažai, 
nežinoma, kas tuo rūpinosi – vyskupija, parapijos ar pačios brolijos.

SPK ranka įrašytas jo savininkės vardas Antonina ir pavardė, tačiau pavardė nu-
braukta ir nebeįskaitoma. be to, įrašyta ir pasižadėjimo brolijai data – 1848 m. bir-
želio 20 d. taigi plakatą leista spausdinti kovo 19-ąją, o po dviejų mėnesių jį jau 
turėjo tikintieji.

Kaip teigia liudas Jovaiša, brolijos gyvenime pagrindinį vaidmenį vaidino ir di-
džiausius įgaliojimus turėjo kunigas, dvasios tėvas11. SPK pasižadėjimą parašu patvir-
tino brolijos globėjas, Kvėdarnos klebonas Julijonas narkevičius (Julian Narkie[wicʒ] 
Pleban Chweydan). 

varnių seminarijos 1822–1845 m. klierikų sąraše, publikuotame zitos Genienės ir 
Jono Genio12, nurodyta, kad narkevičius buvo gimęs 1811 m., kilęs iš Kuršėnų para-
pijos. Kuršėnų romos katalikų bažnyčios gimimo metrikų knygoje (1802–1827) įra-
šyta, kad Juozapo narkevičiaus (Jozepho Narkiewicʒ) ir rozalijos butkevičiūtės (Roza-
lia Butkiewicʒowna) sūnus pakrikštytas Julijono pranciškaus vardu (Julianum Francis-
cum) 1811 m. sausio 29 d.13 iš narkevičiaus tarnybos lapo matyti, kad 1824–1829 m. 

7  plg. BiP, taip pat: www.estreicher.uj.edu.pl/
xixwieku/baza/search_results/?offset=30&l
imit=30&sort=nazwisko_imie&order=1&.

8  smilingytė-Žeimienė, stankevičienė 2005, 191. 
9  Kvdaina – senoji miestelio vardo lytis; nau-

joji Kvdarna nusistovėjo XX a. (vanagas 
1996, 129).

10  valinčiūtė 2005, 170–172; smilingytė-Žei-
mienė, stankevičienė 2005, 190–191.

11  Jovaiša 2001, 119.
12  Genienė, Genys 1999, 190.
13  Kuršėnų rKb gimimo metrikų knyga, 

1802–1827, [156] (www.epaveldas.lt/
object/recorddescription/arCH/669/1/ 
135). 1844-iesiems skirtame žinyne Direc-
torium nurodyta jį esant 34-erių: „narkie-
wicz Julian., par. in Chweydany 34“ (Di-
rectorium 1843 [be lapų numeracijos]). 
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jis mokėsi gerą vardą turėjusioje Kolainių gimnazijoje (въ Хвалойнскомъ Гимназiяль-
номъ Училищѣ)14, kur tuo pačiu metu, 1824–1831 m., mokėsi ir jau minėtas ivinskis15.

1832–1836 m. narkevičius studijavo Žemaičių seminarijoje (въ Cамогитской 
Cеминарiи), 1836–1837 m. vikaravo radviliškio ir Kuršėnų bažnyčiose (Радзивилиш-
ской и Куршанской церквяхъ), 1837 m. buvo paskirtas Žemaičių seminarijos proku-
ratoriumi, o 1841-aisiais perkeltas į Kvėdarną16. Kvėdarnoje narkevičius atstatė 
1843 m. sudegusią Švenčiausiosios mergelės marijos nekaltojo prasidėjimo baž ny čią17. 
1844 m. paskirtas rietavo dekanu, 1846 m. iš šių pareigų atsistatydino18. narkevičius 
mirė 1870 m. rugsėjo 1 d. būdamas Šiaulių klebonu19. 

2. SPK t a r m i n i s  p a G r i n d a s. SPK kalba žemaitiška. rengėjas vartojo formas 
su žemaitišku [ie] <ie>, jos dažnesnės už aukštaitiškas su [ė] <e> maždaug tris kartus, 
plg.: atprowinieja 2×, Kałbiety, Mienesia, niera, numiliejau, padiekawoima, Siejos, sutwie-
rima, Tiewa 2×, Tiewe 2×, bet ir noredamas, nukiętejo, paslepta, użslepta. dominuoja ir 
žemaitiškos trumposios praes. 3 formos: Kięt, palid, sukalb, tur, bet ir iszwalnina.

Žodžių su aukštaičių dvibalsio [uo] žemaitišku atitikmeniu plakate nedaug, tačiau 
visuose žymėtas dūnininkų [u·] <u>, pvz.: atadut, duk, pripuł. tad atrodytų, kad teks-
tą rengė žemaitis dūnininkas. o aukštaičių [ie] žymėtas <ie>, pvz.: Diena, dieno, Die-
noj, dienu 2×; Szyrdies 4×, szyrdies; wiena, išskyrus tik visų žemaičių su [i·] tariamą 
prielinksnį prie20 (pry, Pri 2×, pri 2×) bei šaknies myl- žodžius (Miłaszirdingiausis, 
mi ła szyrdingiausis). 

SPK rengėjas kirčiuotoje acc. sg. galūnėje rašė <ą>, pvz.: tą Bażniczia, tą Broctwa 
4× (taip pat Kurę). atrodytų, kad <ą> čia galėtų žymėti žemaičių [an], kuris dabar 
turimas pietų žemaičių raseiniškių ir vakarų žemaičių, arba [ọn], kuris tariamas ir 
apie varnius (Šlapgirėje ir užventyje tokioje pozicijoje yra [un]), ir Kvėdarnoje21. 

vartota ir žemaitiškų gen. pl. formų su kirčiuota galūne -un, pvz.: Misziun Szwętun, 
Trijun Karału, tun pawinascziu, wisun grieszniku, wisun Szwętu (nors yra ir Atpusku, 
dienu). Ši ypatybė dabar būdinga ir jau minėtoms varnių, Šlapgirės bei užvenčio 
apylinkėms22. 

SPK pasitaikė iness. pl. forma Metunse, dabar vartojama nedideliame žemaičių 
plote aplink telšius, taip pat užfiksuota varniuose, Šlapgirėje bei užventyje23. tokios 
formos kaip gretiminės kartu su iness. pl. su -ūse  užfiksuotos ir Kvėdarnoje bei 

14  Формулярные списки о службѣ ксен дзовъ 
тельшевской епархiи на буквы Н, О, П, 
1841; lvia: f. 696, ap. 2, b. 983. tiesa, Ka-
zys Žąsytis yra nurodęs, kad narkevičius 
Kvėdarnoje kunigavo 1843–1854 m. (Žąsy-
tis 2004, 236).

15  petkevičiūtė 2012, 14. Kolainių gimnazija, 
perkelta iš Kražių, priklausė karmelitų 
vienuolynui (lukšienė 1970, 112). 

16  Формулярные списки о службѣ ксен дзовъ 
тельшевской епархiи на буквы Н, О, П, 
1841; lvia: f. 696, ap. 2, b. 983. 

17  Krasauskas 1958, 463.
18  Формулярные списки о службѣ ксен дз овъ 

тельшевской епархiи на буквы Н, О, П, 
1841; lvia: f. 696, ap. 2, b. 983.

19  Directorium 1871, 201.
20  zinkevičius 1966, 85.
21  LKA ii 46 žemėl. 
22  LKA ii 55 žemėl.
23  LKA iii 67 žemėl. 
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kunigo narkevičiaus gimtuosiuose Kuršėnuose. petras Jonikas yra pastebėjęs, kad 
tokias iness. pl. formas vartojo ir ivinskis24. 

be to, SPK rengėjas pavartojo ir 1 cond. sg. formą su -čio: atsłużiczio. tokios formos 
dabar būdingos šiaurės vakarų žemaičiams, LKA iii užfiksuotos ir greta Kvėdarnos – 
stirbiškėje, Judrėnuose ir pajūryje (pačioje Kvėdarnoje vartojama forma su -čiu), taip 
pat netoli Kolainių esančioje Šlapgirėje25. 

SPK rengėjas nevienbalsino galūnės dvibalsių [ai], [ei], pvz.: dat. sg. Szwęcziausey 
Szirdiey, nom. pl. Atpuskay 5×, adv. nobażnay 3×, tykray. pasitaikė vos vienas žodis 
su monoftongizuotu galūnės dvibalsiu: dat. sg. szwęcziause szyrdey ‘švenčiausiai šir-
džiai’. iš žemaičių nemonoftongizuotus dvibalsius dabar išlaiko tik pietinis raseiniš-
kių pakraštys; varniškių turima [a͘, e ͘]26. 

SPK vartotos ir tik aukštaitiškos dalyvių dat. pl. formos su -iems, pvz.: atprowinie-
jantiems, Mirsztantiems, mynawojantiems. Žemaičiai dabar turi dat. pl. formas su -ims, 
išskyrus tik šiaurinę tarmės dalį, kur tariama -·ms27. 

taigi plakato tekstas parengtas veikiausiai pietų žemaičio dūnininko, kuris kai 
kurias savo tarmės formas keitė aukštaitiškomis (aukštaičių [ie] <ie>; [ai] <ai>, [ei] 
<ei>; dat. pl. su -iems [atprowiniejantiems, Mirsztantiems, mynawojantiems]). trys iš 
SPK būdingų žemaitiškų formų orientuoja į netoli Kolainių esančią Šlapgirę (gen. pl., 
iness. pl., 1 cond. sg.) ar varnius (acc. sg., gen. pl., iness. pl.). vadinasi, SPK rengėjo 
būta pietų žemaičio varniškio. 

iš Kuršėnų kilusio kunigo narkevičiaus tarmei nebūdingos SPK vartotos acc. sg. 
formos su kirčiuotos galūnės -ą, gen. pl. su -un, 1 cond. sg. su -čio28. Kita vertus, jų 
galėjo būti išmokta gyvenant Kolainiuose, varniuose ar Kvėdarnoje. deja, nėra žino-
mų jokių narkevičiaus tekstų, tad ir apie jo kalbos ypatybes duomenų nėra, todėl 
klausimą apie plakato autorystę tenka palikti atvirą. 

3. SPK r a Š Y b a. iš SPK ortografijos ypatybių minėtinas dvigarsio [en] žymėjimas 
raide <ę>, pvz.: Kięt, nukiętejo; nepabękta; SZWĘCZIAUSE, Szwęcziausey, Szwęcziause-
me 2×, Szwęcziausi 2×, Szwęcziausy, Szwęcziausioy, Szwęcziausios 2×, Szwętu, Szwętun, 
Szwęcziausia, išskyrus tik žodį sakramentas (Sakramente 2×, Sakramenta 2×)29. 

SPK įvairuoja iness. sg. f. formų rašyba. sutrumpintoje galūnėje dažniau žymėta 
raidė <j> (14×), pvz.: antroj, Dienoj 2×, kytoj, Kurioj, Nedieloj 6×, Petniczioj 2×, rečiau 
(8×) – <y> antroy, Broctwoy, Bażniczioy, Drukarn[i]oy, pastanawitoy, Pyrmoy, pyrmoy, 
Szwęcziausioy, toy (taip pat Szyrdiey).

4. a r  G a l Ė t Ų  SPK r e n G Ė J a s  b Ū t i  i v i n s K i s? Kaip jau minėta, ivinskis 
kirčiuotą gen. pl. galūnę rašė -un, vartojo žemaitiškas iness. pl. formas su -unse30. 
vytautas vitkauskas, analizuodamas jo raštų kalbos ypatybes, minėjo jį atsisakius 

24  Jonikas 1972, 137.
25  LKA iii 103 žemėl.
26  LKA ii 62 žemėl.
27  zinkevičius 1966, 315.
28  Žr. LKA ii 46, 55 žemėl.; LKA iii 103 žemėl.

29  tokia būdvardžio šventas rašyba būdinga  
ir tuo laikotarpiu pakartotinai leistiems 
Evangelijų leidimams (plačiau žr. venc-
kienė 2017, 149–170).

30  Jonikas 1972, 137.
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vardažodžių galūnių -ai, -ei vienbalsinimo31. Šios kalbos ypatybės sutampa su SPK. 
be to, LB i, remiantis biržiška, teigiama, kad ivinskis buvo parengęs spaudinį Paten-
tas Broctwos Szwencziausios Szyrdies Jezusa, tiesa, vėlesnį (LB i 134 nurodyta, kad būtent 
šio spaudinio rankraštis saugomas llti bibliotekos rankraštyne32). tad galbūt ivins-
kis galėjo parengti ar prisidėti rengiant ir SPK?

aptariamojo laikotarpio ivinskio raštams – 1846–1848 m. kalendoriams (toliau – 
IvMS1846, IvK1847, IvK1848) ir išlikusiems Istorije Senoves ir Naujoja Istatima33 (1850) 
bei 1851-ųjų kalendoriaus34 (toliau – IvK1851) rankraščiams – taip pat būdingos Jo-
niko ir vitkausko minėtos kalbos ypatybės: kirčiuota gen. pl. galūnė -un (Naujun 
Metu IvMS1846 3, ŹOLIUN SZWENTE IvK1848 16), iness. pl. su -unse (namunse IvK1848 
29), nevienbalsinami galūnių [ai, ei] (Wajnikaj IvK1847 3). be to, ivinskio vartotos ir 
tyrėjų neminėtos formos su kirčiuota acc. sg. galūne -ą, pvz.: tan łajka IvK1851 5, tan 
paszara IvK1848 29 (jos būdingos ir SPK). 

tačiau, kita vertus, tarp SPK ir to paties meto ivinskio tekstų esama ir kalbos skirtu-
mų. Kalendoriuose ir rankraščiuose, kitaip nei SPK, priešdėlis nu- rašomas nuo-, o SPK – 
tik nu-, plg.: nuomiruśiu IvK1848 12, nuopulimas IvK1848 25 ir numyrusias SPK, nusiziami-
nima SPK. be to, ivinskis visai nevartojo raidės <y>, plg., Atsitikimaj IvMS1846 4 ir Atpus-
kay SPK; didej IvK1848 29 ir nobażnay SPK. minkštuosius priebalsius [č], [š] jis žymėjo 
diakritiniais dviraidžiais rašmenimis <ćz> ir <śz, Śz>, pvz.: gen. pl. sulćziu IvK1848 26, 
śzienas IvK1848 29, bet szarmas IvK1848 28; taip pat Istorijoje: gen. sg. smerćzia Xv, instr. 
sg. śzirde vii, voc. sg. f. śzwenćziausiojé vi. SPK tokie diakritiniai rašmenys nevartoti.

skirtingai nuo SPK ivinskis rašė Kristaus, Marijos vardus bei būdvardį šventas, plg.: 
IvK1848 Kristaus 12, Kristusa 1135, taip pat Istorijoje acc. sg. Kristu v, o SPK Chrystau, 
Chrystusa; IvK1848 Marija 16, Marijos 19, o SPK Marya, Maria. ivinskis būdvardžio 
šventas šaknyje rašė <en>, o SPK rašyta <ę>, plg.: IvK1848 gen. sg. Szwenćziauses 32, 
gen. sg. Szwentos 13, o SPK dat sg. Szwęcziausey, gen. pl. Szwętun. be to, brostva ivins-
kio penktajame dešimtmetyje rašyta su <s>, o SPK – su <c>, plg.: Brostwa IvK1847 36, 
gen. sg. Brostwas IvK1848 32, o SPK broctwa. taigi nors SPK kalba turi panašumų su 
ivinskio 1846–1851 m. tekstų kalba, vis dėlto akivaizdūs skirtumai36 neleidžia teigti, 
kad SPK autorius būtų galėjęs būti ivinskis.

31  vitkauskas 1996, 18.
32  Patentc Broctwas Szwencziausios Szyrdies Je-

zusa, 1858; lltibr: F 1 – 635. dešimtme-
čiu vėlesnio, 1858-aisiais datuoto rankraš-
čio kalbos ypatybės gerokai skiriasi ir nuo 
1846–1851 m. ivinskio kalbos, ir nuo SPK 
(nevienodas ir šių tekstų turinys). rank-
raštyje aukštaičių [o] pozicijoje žymėta 
<uo> (bruoctwa [6], gen. sg. Juona Apasz-
tuoła [4], spawieduojentiems [4]), o ivinskio 
ir SPK – <o>; vartotos iness. pl. formos su 
-use (metuse [2][2×], pietuse [4]); vardažo-
džių gen. pl. kirčiuotoje galūnėje rašyta -u 
(Kitu apaształu [3], Misziu [3], Nauju metu 
[3], Triu Karaliu [3], wysu Szwentu [4]). 

33  lltibr: F 1 – 621.
34  lmavb rs: F 29 – 949.
35  IvMS1846 rašyta Christus (JEZAUS CHRIST. 

18), IvK1847 – Christus, Chrystus ir Kristus 
(Christaus 5; Chrystusa 11[4×], 12[3×];  
JEZAUS KRIST. 20).

36  1847-aisiais datuojamas ivinskio vertimas 
ROBINSONAS KRUƷOE (LB i 510) kalbos 
požiūriu skiriasi dar labiau, čia gen. pl. 
rašomas su -ū (mażū dienū 1), iness. pl.  
su -uose (mētuose 1), 1 cond. sg. su -cziau 
(iszkriściau 11).
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5. SPR i r  SPK. Kaip jau minėta, yra išlikęs apie 1844-uosius, tad ketveriais metais 
anksčiau negu SPK, išspausdintas rozalimo parapijos Švenčiausios Jėzaus Širdies 
plakatas SPR. Jis patvirtintas tuomečio Žemaičių vyskupo Jono Krizostomo Gintilos37 
(IMPRIMATUR JOANNES Eppq. [p. 3]). Šių plakatų palyginimas galėtų padėti atsa-
kyti į klausimą, ar skirtingose parapijose veikusios to paties pavadinimo brolijos 
turėjo vienodus plakatus. 

rozalimo ir Kvėdarnos plakatų struktūra panaši: abu sudaro pasižadėjimas bro-
lijai ir įsirašiusiųjų į ją prievolių bei atlaidų sąrašai. pirmõsios abiejų tekstų dalies – 
pasižadėjimo brolijai – turinys iš esmės toks pat. tačiau toliau SPR išvardytos septy-
nios prievolės, o SPK – šešios; SPR nurodyta vienuolika atlaidų, SPK – dvylika, sutam-
pa tik šeši. be to, naujesnysis Kvėdarnos variantas papildytas eilute iš Jeremijo kny-
gos (Jer 31,3). 

skiriasi ir aptariamųjų dokumentų kalba, jų tarminis pagrindas nevienodas. Kitaip 
negu SPK, SPR dominuoja aukštaitiškos formos su [ė] <e> (žemaičių būtų [ie] <ie>, 
plg. 2), pvz.: atprowineti [2], nera [3], gen. sg. padekawojma [1], acc. sg. Tewa [2], voc. 
sg. Tewe [2]. vartota aukštaitiška iness. pl. lytis Metuose [1], aukštaičių [uo] žymimas 
<o> (SPK – tik <u>), pvz.: atdota [3], atidoti [1], dok [2], dokiem [3]; rečiau <uo>, pvz.: 
prypuoł [3]. SPR kirčiuotoje gen. pl. galūnėje rašyta -u, pvz.: Misiu [3], tu atpusku [3], 
wisu greszniku [1]. 

SPR yra ir žemaičių tarmės ypatybių. Čia vyrauja trumposios praes. 3 formos (san-
tykis 8 : 1), pvz.: atem [1], gal [2], isztar [3], kięt [1], [2], pripuoł [3](2×), tur [2] (bet ir kał-
ba [3]); be to, pavartota žemaitiškų 1 imp. pl. lyčių, pvz.: dokiem [3], afiera wo kiem [3].

aptariamuosiuose leidiniuose vartota nevienoda leksika, plg. 1 lentelę. 

SPR SPK

blu-‖zniimus [1]
geyzdamas [1]
Gialbietoi [1]
łagadniause nom. sg. f. [1] 
Loskawiausis [1]
meyles gen. sg. [1]
presingu ‘priešingų’ [1]
Szwęcziause Kommunia acc. sg. [2]
ant amźinos kło-‖niomies ir padekawojma [1]
Prie smerties adinos [3]

bluźnierstwas
noredamas
Iszganitoi
neiszsakitos gieribes 
Miłaszirdingiausis
malonys
ne prietelu
Szwęcziausi Sakramenta
Ant [...] amźina padiekawoima ir ‖ nusiziaminima
Mirsztantiems

1 lentelė. SPR ir SPK leksikos skirtumai

esama morfologijos (gen. sg. smercia SPR [3] ir smerties SPK), ortografijos skirtumų 
(adv. asabliway SPR [3] ir asabliwaj SPK, voc. sg. Miletoi SPR [1] ir miletoi SPK, SPR iness. 
sg. f. galūnėje rašyta tik <y>). Kiek skiriasi sintaksinės konstrukcijos, plg. 2 lentelę.

37  b[iržiška] 1956, 266.
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SPR SPK

del cieła swe-‖ta [1]
po aktoway Diewa Kuna [3]
Adina aprynktą kurie atprowiney [3]
Misiu Kłausantiems [3]
Wisiems darątiems koki norint dar-‖ba giara [3]

ant cieła su-‖twierima
po Aktowas Diewa Kuna
Adina aprinkta atprowiniejantiems
Kurie Kłausa Misziun
Kurie dara giarius darbus

2 lentelė. sintaksinės konstrukcijos SPR ir SPK

pasitaiko net semantinių neatitikimų, plg.:

 SPR [2] dok man cista sirdi ant tarnawima Tau, ‖ gaylesi sirdinga, ścieśliwa smierti
 SPK duk ‖ man czista Szyrdi idant atsłużiczio ‖ sau, gaylesi tykra ir szciesliwa smer-‖ ti

taigi rozalimo ir Kvėdarnos Jėzaus Kristaus Širdies brolijos buvo išleidusios 
panašius, tačiau nevienodus plakatus, parengtus skirtingų rengėjų. 

6. i Š v a d o s. 1. Kvėdarnos (Šilalės r.) parapijos (Parafios Kwiedaynos) Jėzaus 
Kristaus Širdies brolijos plakatas SPASABAS PASYLECAWOIMA SZWĘCZIAUSE 
SZYRDEY PONA JEZUSA Broctwoy Saldziausios Szyrdies Chrystusa, saugomas Kretin-
gos viešpaties apreiškimo (pranciškonų) vienuolyno rankraštyne (LB i nefiksuotas), 
paliudija, kad brolija veikė ir Kvėdarnoje. 

plakatas išspausdintas 1848 m., brolijos globėjas tuo metu buvo Kvėdarnos kle-
bonas Julijonas narkevičius (1811–1870).

2. Kvėdarnos Jėzaus Kristaus Širdies brolijos plakato kalbos ypatybės rodo, kad 
jis turėjo būti parengtas pietų žemaičio. autorius vartojo formas su žemaitišku <ie> 
[ie] (aukštaičių [ė]; Kałbiety, Tiewe), dūnininkų <u> [u·] (aukštaičių [uo]; duk, pripuł), 
taip pat žemaitiškus 1 cond. sg. (atsłużiczio), iness. pl. (Metunse), praes. 3 (Kięt, sukalb), 
kirčiuotoje acc. sg. galūnėje rašė <ą> [an] ar [ọn] (tą Bażniczia, tą Broctwa), gen. pl. – 
<un> [un] (Misziun Szwętun, Trijun Karału). Šios ypatybės rodytų jį buvus pietų že-
maitį varniškį. negalima atmesti tikimybės, kad parengėjas galėjo būti pats pietų 
žemaitis kunigas narkevičius, nors įrodyti to ir negalima.

Žemaitiškas iness. pl. formas su -unse, acc. sg. su -an, -en, gen. pl. su -un vartojo 
ir dūnininkas ivinskis, tačiau kìtos to paties laikotarpio rankraštinių ir spausdintų jo 
tekstų kalbos ypatybės (priešdėlis nuo- [SPK nu-], rašmenys <j> [SPK <y>], <ćz>, <śz, 
Śz> [SPK <cz>, <sz>], žodžių Kristus, Marija, šventas, brostva rašyba) neleidžia patvir-
tinti jo autorystės.

3. Kvėdarnos ir rozalimo Jėzaus Kristaus Širdies brolijų plakatai parengti skirtin-
gų rengėjų: nors jų struktūra panaši, bet skiriasi tiek turinys, tiek kalbos ypatybės 
(tarminis pagrindas, leksika, morfologija, sintaksė, yra semantinių neatitikimų). tai 
rodytų, kad vyskupijoje veikusios to paties pavadinimo brolijos neturėjo bendro, 
standartinio dokumento. 
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SPASABAS PASYLECAWOIMA SZWĘCZIAUSE SZYRDEY PONA JEZUSA Broctwoy Saldziausios 
Szyrdies Chrystusa, WilniuY, drukarn[i]oy a. dworca, [1848]; Kretingos viešpaties 
apreiškimo (pranciškonų) vienuolyno rankraštynas.

spasabas
pasYleCaWoima38 szWĘCziause
szYrdeY
pona Jezusa 
Broctwoy Saldziausios Szyrdies Chrystusa Baźniczioy Parafios Kwiedaynos pastana-
witoy Metunse 1783 Dienoj 29 Mienesia Siejos39.

38  Paliecavoti ‘pavesti, patikėti, paskirti;  
paaukoti’.

39  Sėjos mėnuo ‘šeštasis metų mėnuo, birželis’.
40  riestiniai skliaustai žymi įrašus ranka.
41  užbraukta, tikriausiai buvo įrašyta pavardė.
42  Negadnas ‘nevertas’.
43  Uvožoti ‘gerbti’.
44  sic!
45  Šėnavoti ‘gerbti, mylėti; branginti’. 
46  lenk. gardzić ‘niekinti’.
47  Bliužnierstva ‘blevyzgojimas’.

48  lenk. niewdzięcznosć ‘nedėkingumas’.
49  Išnevožyti ‘apšmeižti, išniekinti, išjuokti’.
50  Nagradyti ‘atlyginti’.
51  Adyna ‘valanda; apytikris valandos laikas’.
52  Biržis ‘birželis, šeštasis metų mėnuo’.
53  Nobažnas ‘pamaldus’.
54  Atprovyti ‘atbūti, atlikti’.
55  Tavorčystė ‘draugija’.
56  Jer 31,3: iš tolo man pasirodė vieŠpats: 

„amžina meile aš pamilau tave, todėl nesi-
liauju tau reikštis ištikima meile.“ (ŠR 1998).

miłaszirdingiausis pone Jezau
Chrystau iszganitoi ir miletoi

dusziu moniu asz {antonina}40

{?41} griesznas
[]mogus regieima weydo tawo sżwę-
cziausia negadniausis42, uwoodamas43

nepabękta małonie ant cieła su-
twierima moniu szyrdiey tawo
szwęcziausioy paslepta, a pry mu-
kos par suroniima ragotiniu paro-
dita. pazindamas teypogi, kaypo
ta neiszsakitos gieribes szyrdis
Jezusa pona szwęcziauseme sakra-
mente użslepta u sawa małonie
irłoskas44 nesuskaytitas, atima nug
manies piktibes uszalima szyrdies,
nepaszenawoimus45 ir nug wisun grie-
szniku padaritus. Kięt pagardij-
mus46, atsiskirimus nug Wieros
bluźnierstwas47 papilditas, nug ne
prietelu Wieros s. Katalyku. diel-
to noredamas tokies newdzięcznas-
tys48, paniekinimus, isznewozijmus49 pa-
gal iszgaleima mano nagradit50, szir-

di mano szwęcziausey szirdiey isz-
ganitojaus musu uraszau. ant a-
tydawima amźina padiekawoima ir
nusiziaminima, u jo nesuskaytitas
gieradieistes afierawoju, noreda-
mas tykray, tik jam atadut gar-
bies, kiek pasleptas szwęcziauseme
sakramente Chrystusas nukiętejo
paniekinimu, isznewozijmu.

ant dydesne paszłowinima ir pa-
szynawoima szyrdies Jezusa po-
na, aprenku sau adina51 kas metu 
nu {1848 birzi[s]52 20.} lik {birzis}
mienesi {20 –} dienos {–} Kurę 
pryadu nobanay53 lik pabągos gi-
wenima mano atprowiniet54. pra-
szau tada miłaszyrdingiausis Chry-
stau Jezau pas suronita del mało-
nies szyrdi tawa priimk mani ing
taworcziste55 iszrinktuju tawo, duk
man czista szyrdi idant atsłuiczio
sau, gaylesi tykra ir szciesliwa smer-
ti amen.

małone amźyna numiliejau tawy. 
Jerem: P: 31 ejlo 3.56
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X I X  a .  v i d u r i o  p l a k a t a s :  Spasabas 
pasylecawoima Szwęcziause Szyrdey Pona Jezusa 
Broctwoy Saldziausios Szyrdies Chrystusa ( 1 8 4 8 )

paWinastYs57 
Broctwos Szwęcziausios Szyrdies P. Jezusa.
1. isyraszydamas ing tą broctwa pawinas58 spawiedotis ir priimty szwęcziausi sakramenta.
2. Kona diena Kałbiety 5, tiewe musu 5 sweyka marya, wiena tikiu ing diewa tiewa. 
3. pyrmoy nedieloj59 Kona mienesia reykałas spawiedotis ir priimty szwęcziausi sakram: teypogi da-
 rity pyrmoy petniczioj po aktowos60 diewa Kuna61, nedieloj po diewa Kuna ir ant kona Kwartoła62

 kurie pripuł dieno motinos szwęcziausios dangun Jemima, nedieloj antroy po wisun szwętu. ne-
 dieloj antroj po trijun Karalu, ir nedieloj antroj po Weliku.
4. adina aprinkta nobanay atprowity baniczioy priesz szwęcziausy sakramenta.
5. baniczioy usiłaykity nobanay, o asabliwaj63 priesz iszstatita swęcziausy sakramenta.
6. patentas tas po smerties tur buty pagrązintas ing tą bażniczia kur bus prisakitas małdas Kryk-
 szcionims.

PARSERGIEIMAS
nie wiena isz tun pawinascziu niera po grieku.

atpusKaY pazWalitY
1. pri isyraszima ing tą broctwa: atpuskay zupelny64.
2. dienoj szyrdies pona Jezusa65 tay ira pyrmoy nedieloj po aktowas diewa Kuna: atpuskay zupelny.
3. ant Kwartołu ing tą broctwa prigulencziu: atpusku metu 7 ir tik Kwadragenu66.
4. adina aprinkta atprowiniejantiems atpuskay zupelny.
5. mirsztantiems su tikru gaylesiu ir szaldziausy Warda Jezus mynawojantiems: atpuskay zupelny.
6. Kurie Kłausa misziun szwętun arba atprowinieja arba meldzias pri ałtoriaus tos broctwos: atpu-
 sku metu 7 ir tiek Kwadragenu.
7. Konas kursay atprowinieja miszias s. pri to ałtoriaus zadusznuju dienoj67 yr par aktowa yr petni-
 czioj Kurioj norint uz duszias toy broctwoy numyrusias iszwalnina duszia ysz Cziscziaus.
8. Kurie isyrasze ing tą broctwa kłausa nobaeństwos68 toy arba kytoj bażniczio: atpusku 60 dienu.
9. Kuna numirusia łaydojantiems: atpusku 60 dienu.
10. Kurie palid szwęcziausia sakramenta pas ligonis arba pasikłonio yr sukałb tiewe musu, yr swey-
 ka maria: atpusku dienu 60.
11. pri pasweykynyma anioła arba kada norint meldzias u duszias: atpusku dienu 60.
12. Kurie dara giarius darbus diel malonys szyrdies Jezusa: atpusku dienu 60.

pozwolono drukować 1848 roku 19 marca. — Cenzor Jan Waszkiewicz.69

WilniuY, drukarn[i]oy a. dworca.
{promotor bractwa X Julian narkie[wicʒ] pleban Chweyda[n]}70

66  lot. quadragena ‘keturiasdešimties dienų 
periodas’.

67  Zadušnųjų diena ‘vėlinės’, plg. bažnytinių 
švenčių registrą „rejestr ewangelii o 
swiętych, wedlug roku Kościelnego ec.“, 
1819, 275. 

68  Nobaženstva ‘apeigos, pamaldos’.
69  lenk. ‘leista spausdinti 1848 metais  

19 Kovo. – Cenzorius Jonas vaškevičius.’
70  lenk. ‘brolijos globėjas k[unigas] Julijanas 

narkevičius, Kvėdarnos klebonas’.

57  Pavynastis ‘prievolė’.
58  Pavynas ‘privalus, būtinas’.
59  Nedėlia ‘sekmadienis’.
60  Aktova ‘aštunta diena po šventės, oktava’.
61  Dievo Kūno šventė ‘devintinės, švenčiama 

devintos savaitės po velykų ketvirtadienį’.
62  Kvartolas ‘metų ketvirtis’, minimos kas 

metų ketvirtį būnančios šventės.
63  Asablyvai ‘ypatingai, nepaprastai’.
64  lenk. zupełny ‘visiškas, ištisas’.
65  birželio 27 d., trečiąjį penktadienį po sek-

minių, minima Švč. Jėzaus Širdies šventė.






