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�EMUTINĖS PILIES LENTELĖS ĮRA�AS 
 

2003 m. bir�elio mėnesį �emutinės pilies teritorijoje rasta �vininė plok�telė su įra�u, 
datuojama XIV am�iumi: 

 

 
 
Įra�ą sudaro dvi eilutės. Pirmosios eilutės prad�ioje ir pabaigoje yra kry�iaus pavidalo 

�enklai. Tikriausiai jie yra puo�menos, nelaikytinos ra�menimis. 
Likęs pirmosios eilutės tekstas susideda i� dviejų dalių: prad�ioje eina du simboliai, 

labai pana�ūs į senuosius lietuvių �ymenis (asmeninius �enklus). �r. Gudavičius, �ymenys, 
p. 99�105. 

Likęs pirmosios eilutės tekstas galėtų būti netiksliai nukopijuotas įra�as graikų kalba 
uncialinėmis did�iosiomis raidėmis. Galima spėti, kad originalus graiki�kas tekstas, skirtas 
graviruotojui kopijuoti, buvęs u�ra�ytas graikų ra�tininko ra�alu ir plunksna ant kokios nors 
ra�omosios med�iagos skiautės. Nera�tingas graviruotojas galėjo tekstą i�kraipyti, nejučia jį 
stilizuodamas pagal lietuvi�kųjų �ymenų formą. Galbūt originalus įra�as buvo net keletą 
kartų kopijuojamas, kaskart vis labiau i�kraipant. 

 
DLK Algirdo dvare be abejonės būta graikų ra�tininkų, kadangi �inomas graiki�kas 

Algirdo lai�kas Konstantinopolio patriarchui. 
1370 m. lai�ke Algirdas savo titulą verčia βασιλεύς (basileus, karalius), t. y. jis laiko 

savo titulą lygiu Bizantijos imperatoriui. Lai�ko fragmentai: Ἀπὸ τὸν βασιλέα Λιτβῶν 
τὸν Ἄλγερδον (�Nuo lietuvių karaliaus Algirdo�), ὁ βασιλεὺς ὁ Ἄλγερδος (�karalius 
Algirdas�). 

Konstantinopolio patriarcho dokumentai Algirdą tituluoja �emesniu titulu ῥήξ (rex, 
lotynų kalbos skolinys Bizantijos graikų kalboje; apytiksliai irgi �karalius�): τῷ 
πυρσολάτρῃ ῥηγὶ τῶν Λιτβῶν Acta I, 524 (�ugnies garbintojui lietuvių karaliui�); ὁ 
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μέγας ῥὴξ τῶν πυρσολατρῶν Acta II, 117; Pfitzner 53 (�didysis ugnies garbintojų 
karalius�). Pats Algirdas titulą ῥήξ 1370 m. lai�ke vartoja tik kalbėdamas apie sau pavald�ius 
kunigaik�čius: τὸν γυναικάδελφόν μου, τὸν ῥῆγα Μιχαὴλ (�mano �monos brolį, 
kunigaik�tį Mykolą�); τὸν γαμβρόν μου, τὸν ῥῆγα τὸν Μπορίσην τοῦ Χαμηλοῦ 
Νοβογραδίου (�mano �entą, �emutinio Naugardo kunigaik�tį Borisą�). 

Algirdo vardas jo paties 1370 m. lai�ke transkribuojamas tiesiogiai i� lietuvių kalbos: 
Ἄλγερδος (Álgerdos), be slavi�kos formos Olgierd tarpininkavimo. Konstantinopolio 
patriarchato dokumentai, ra�yti ne paties Algirdo ra�tininkų, jį vadina Urgeldu ir pan. 
(u�fiksuota naudininko linksnio forma τῷ Οὐργέλδῳ Acta I, 524). 

E. Gudavičiaus Lietuvos istorijos 129 p. galima pamatyti Algirdo antspaudo 
reprodukciją. Antspaude yra kirili�kas u�ra�as (Algirdo vardas ra�omas Olger) ir raidės ABE. 
Jos gali reik�ti Ἄλγερδος Βασιλεὺς Εὐγενέστατος (?): Algirdas, kilniausiasis (?) 
karalius. 

 
�emutinės pilies �vininės lentelės pirmoje eilutėje, atmetus dekoratyvinius kry�ius ir du 

�ymenis, galima perskaityti u�ra�ą ΑΛΓΗΡ∆ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ (Algirdo karaliaus). 
Iliustracija vaizduoja autenti�ką lentelės įra�ą ir spėjamą graiko ra�tininko ra�ytą teksto 

originalą, kuris galėjo būti i�kraipytas nera�tingo graviruotojo. 
 

 
(= Ἄλγηρδ τοῦ βασιλέως) 

 
Lingvistinės ypatybės: Algirdo vardo ra�yba beveik atitinka ra�ybą 1370 m. lai�ke: 

Ἄλγηρδ � Ἄλγερδος. Plok�telėje vartojama raidė η (XIV a. jau tariama i) net labiau 
atitinka lietuvi�ką tarimą. Be to, atrodo, kad Algirdo vardui suteikta nelinksniuojama forma 
(Ἄλγηρδ τοῦ βασιλέως). Galbūt linksnio galūnė dingusi dėl santrumpos arba praleista 
graviruotojo. Tuomet tekstas būtų skaitomas Ἀλγήρδ[ου] τοῦ βασιλέως. 

 
 
Antroji plok�telės įra�o eilutė lieka neai�ki. 
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