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Knygos nobažnystės autorystės problemos 
(ortografijos tyrimas)

1653 metų Knygos nobažnystės pratarmėje nurodytos keturios rengėjų pavardės: steponas Jaugelis Telega 
parengęs „Psalmyną su giesmėmis“, samuelis Tomaševskis pritaikęs jas „prancūziškoms melodijoms ir gaidoms“, 
samuelis Minvydas ir Jonas Božimovskis rūpinęsi postile, pasija, maldynu ir katekizmu. Jųdviejų indėlis smulkiau 
nedetalizuotas.

antanas Jakulis pagal kai kuriuos rašybos, morfologijos ir leksikos skirtumus nustatė, kad visas maldynas 
(knM), pasija (knsE 263–285) ir postilės vidurinioji dalis (knsE 77₁₈–244₆) versta vieno vertėjo (tikėtina – Boži-
movskio), o postilės pradžia ir paskutinieji penki pamokslai – kito (tikėtina – Minvydo). Pasitaikančias išimtis jis aiš-
kino galimu vertėjų nenuoseklumu, ankstesnių raštų įtaka, redaktorių taisymais ir vertėjų bendradarbiavo galimybe 
(Jakulis 1982, 117–118). dalia Jakulytė atkreipė dėmesį ir į pamokslų stiliaus skirtumus (Jakulytė 2005, 112–113).

Jakulio nustatyta, kad rengiant KNSE perikopes galėjo būti pasinaudota kažkuriuo Jaknavičiaus evangelijų lei-
dimu (lyginta su 1647 m. JE leidimu): „Įvairiausių sutapimų su [JE] labai daug pirmojoje [kn]sE pusėje (evangelijose, 
skirtose laikui nuo advento pradžios iki velykų) ir keturiose paskutinėse evangelijose. Vidurinės [kn]sE dalies (nuo 
77 p.) evangelijos labiau skiriasi nuo visų ankstesnių redakcijų, nors ir jas rengiant, matyt, naudotasi [JE]“ (Jakulis 
1984, 36). greičiausiai ji versta iš gžegožo Žarnoviečio postilės pasinaudojant Vilento vertimu (Jakulytė 2005, 114).

Tyrimu siekiama verifikuoti Jakulio nustatytą knygos dalių autorystę. kn skaitmeniniuose perrašuose atlikta 
fonemą /j/ žyminčių grafemų statistinė ir distribucijos analizė (Šinkūnas 2015). keliami klausimai, ar nevienoda /j/ 
rašyba atspindi skirtingų vertėjų rašybos įpročius, ar buvo perimta iš vertimo šaltinio, perikopių šaltinio, o galbūt 
atsirado dėl spaustuvės korektorių.
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