
Seniausias iš dabar žinomų lietuviškų poterių tekstas, užrašytas ne tik Vilniaus vyskupijoje, bet ir 

visoje Lietuvoje, 1962 m. Onos Matusevičiūtės buvo atrastas Vilniaus universiteto bibliotekoje [...]. 

Tekstas ranka įrašytas 1503 m. Strasbūre išleistos lotyniškos knygos Tractatus sacerdotalis, skirtos 

kunigams ir seminarijų klierikams, paskutiniame puslapyje. Toji knyga anuomet priklausė 

pranciškonų vienuolyno bibliotekai Vilniuje, taigi ir įrašytojas greičiausiai buvo pranciškonas. Šį tekstą 

sudaro trys poteriai: Viešpaties malda, Angelo pasveikinimas ir Tikėjimo išpažinimas, iš viso jie užima 

25 eilutes. Tyrėjų nuomone, įrašyta XVI a. pradžioje, greičiausiai pirmajame ketvirtyje, taigi dar prieš 

pasirodant pirmajai lietuviškai spausdintinai knygai. Matyt, dar senesnio teksto nuorašas. [...] 

Pateikiamas poterių tekstas toks kaip įrašyta: 

 

VIEŠPATIES MALDA Teve mvſu kuriſ eſi
1
 Dangwaſu

2
 ſzvÿſkiſi

3
 vardaſ tava

4
 athaÿki tava karaliſtÿa buki 

thava vala
5
 kaÿp dvngvÿ

6
 theÿp ſzamÿaÿ

7
. Dvanv

8
 mvſu viſu dzenv

9
 dvaki mvmvſ

10
 nv ÿr athlaÿſki

11
 

mvmvſ mvſu kaltheſ kaÿp ÿr meſ athlyaÿdzame
12

 mvſu kalczÿemvſ
13

 nÿevÿaſki mvſu ſzalanv
14

 ale mvſ 

gÿalbÿaki nvagi viſa piktha amen. 

 

ANGELO PASVEIKINIMAS Swÿeÿka maria mÿlyſtaſ pÿlna dzevaſ
15

 ſvthavimÿ pagirtha thv tharpu 

matherv
16

 ÿr pagirthaſ gimiſ ſzÿvatha thava ÿeſus chriſtus. 

 

TIKĖJIMO IŠPAŽINIMAS Czÿkÿv
17

 ÿngi dzewa
18

 thÿawa viſagalinczi
19

 darÿthaÿv
20

 Dangawſ ir ſzamÿaſ / 

ir ingi [išbr.: ſvnv ÿa vÿenothuri] yeſu kriſtu ſvnu ÿa vÿenathuri panv
21

 mvſu kurÿſ praſidÿaÿſ
22

 eſczi
23

 

ſzwenthv dwaſÿv
24

. gimiſ yſgi mariaſ mergaſ / kinthiſ
25

 pa panſkvaÿv pilatu / yſzpÿalataſ [viršuj: 

vſzczÿeſtaſ
26

] alba vſzmuſztaſ anth krÿſzawſ nvmiriſ ÿr pakaſthaſ nvſzÿngi [išbr.: pÿ] peklvaſnv, trÿaczv 

dzenv kÿalÿſi ÿſzgi nvmirvſÿv / vſzſzÿngi Dangvaſnu [viršuj: anta Dvngu] ſadſzÿ antha Deſzÿnÿaſ dzewa 

thÿava viſagalincza / nvagi thi athaÿſ [išbr.: ſvdſz] ſvdzÿthv giva
27

 ÿr nvmiruſÿv. czÿkÿv yngi dvaſÿv 

                                            
1
 Atematinė veiksmažodžio forma, vns. 2 asmuo. 

2
 Daugiskaitos inesyvo linksnis su senąja galūne -su. 

3
 Susiaurėjęs nosinis balsis ę; sangrąžinė forma. 

4
 Išlaikytas senasis ilgasis balsis ā. 

5
 Minkštas junginys le. 

6
 Susiaurėjęs dvigarsis an. 

7
 Kietas junginys že. 

8
 Susiaurėjęs nosinis balsis ą. 

9
 Dzūkavimo atvejis. 

10
 Senoji ilgoji daugiskaitos naudininko forma; dabar ji sutrumpėjusi. 

11
 Kietas junginys le. 

12
 Kietas junginys le. 

13
 Dzūkavimo atvejis. 

14
 Vienaskaitos iliatyvo linksnis. 

15
 Dzūkavimo atvejis. 

16
 Išlaikytas senasis ilgasis balsis ā. 

17
 Dzūkavimo atvejis. 

18
 Dzūkavimo atvejis. 

19
 Dzūkavimo atvejis. 

20
 Išlaikytas senasis ilgasis balsis ā; susiaurėjęs nosinis balsis ą. 

21
 Išlaikytas senasis ilgasis balsis ā; susiaurėjęs nosinis balsis ą. 

22
 Susiaurėjęs nosinis balsis ę. 

23
 Dzūkavimo atvejis; atematinė veiksmažodžio forma, vns. 3 asmuo. 

24
 Susiaurėję nosiniai balsiai ą. 

25
 Susiaurėjęs dvigarsis en. 

26
 Dzūkavimo atvejis. 

27
 Klaidingai vietoj giwv. 



ſzventhv / ſzwenthv baſznÿczv krÿkſzczanÿv – ſzwenthvÿv Drawgiſti athleÿdzÿmv grechv / kvnv ÿſgi 

nvmirvſyv kyalÿmv / pa ſmerczi amſzÿv
28

 ſzÿvanthv. 

 

Perraša šių dienų rašyba: 

VIEŠPATIES MALDA Tēve [tėve] mūsų, kuris esi danguosu [danguose]. Švįskisi [švęskisi] vardas Tavā 

[tavo]. Ataiki [ateiki] Tavā karalystē [karalystė]. Būki Tavā valia kaip dunguj [danguje], teip žamēj 

[žemėje]. Duonų [duoną] mūsų visų dzienų [dienų] duoki mumus [mums] nū [nūnai, dabar] ir atlaiski 

[atleiski] mumus [mums] mūsų kaltes, kaip ir mes atleidzame [atleidžiame] mūsų kalciemus [kaltiems]. 

Neveski mūsų žalānu [į žalą, ], ale [bet] mus gelbēki [gelbėki] nuogi visā piktā [viso pikto]. Amen. 

 

ANGELO PASVEIKINIMAS Sveika, Marija, mylistās [malonės] pilna. Dzievas [Dievas] su Tavimi. Pagirta 

Tu tarpu [tarp] māterų [moterų] ir pagirtas gymis žyvatā Tavā [vaisius įsčių tavo] Jēzus [Jėzus] Christus. 

 

TIKĖJIMO IŠPAŽINIMAS Cikiu ingi Dzievą Tēvą visagalincį [tikiu į Dievą tėvą visagalintį], Darytājų 

[darytoją] dangaus ir žamēs [žemės]. Ir ingi [į] Jēzų [Jėzų] Kristų, Sūnų jā [jo] vienatūrį [vienturtį], Pānų 

[poną] mūsų, kuris prasidējįs esci [prasidėjęs yra] Šventu Dvasiu [Šventa Dvasia]. Gimįs išgi Marijās 

Mergās [gimęs iš Marijos mergelės]. Kintįs pā Pānskuoju Pilātu [kentęs nuo Poncijaus Piloto]. Išpēlātas 

[ištemptas] (išciestas [ištiestas]) arba užmuštas ant kryžaus [kryžiaus], numirįs ir pakastas [numiręs ir 

palaidotas]. Nužingi
29

 pekluosnu
30

 [nužengę į pragarus]. Trecių dzienų
31

 kēlēsi [trečią dieną kėlėsi] išgi 

numirusių. Užžingi
32

 danguosnu
33

 [įžengę į dangų] (anta [į] dungų), sādzi
34

 [sėdi] anta dešnēs Dzieva
35

 

Tēva visagalincia
36

 [dešinėje Dievo tėvo visagalinčio]. Nuogi tį
37

 [iš ten] atais sūdzytų
38

 [ateis teisti] 

gyvų ir numirusių. Cikiu
39

 ingi Dvasių Šventų [tikiu į Dvasią Šventą], šventų Bažnyčių krikščiānių
40

 

[šventą bažnyčią krikščionių], šventųjų draugystį
41

 [draugystę], atleidzimų
42

 griechų [atleidimą 

nuodėmių], kūnų išgi numirusių kēlimų
43

 [kėlimą], pā smerci
44

 [po mirties] amžinų žyvatų
45

 [amžiną 

gyvenimą]. 

 

 

Tekstas iš kn.: Zigmas Zinkevičius, Lietuvių poteriai: kalbos mokslo studija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos 

institutas, 2000, p. 71–73. Komentarai Vytauto Kardelio. 

                                            
28

 Klaidingai vietoj amſzÿnv. 
29

 Susiaurėjęs dvigarsis en; susiaurėjęs nosinis balsis ę. 
30

 Daugiskaitos iliatyvo linksnis. 
31

 Dzūkavimo atvejai. 
32

 Susiaurėjęs dvigarsis en; susiaurėjęs nosinis balsis ę. 
33

 Daugiskaitos iliatyvo linksnis. 
34

 Kietasis junginys se; dzūkavimo atvejis. 
35

 Dzūkavimo atvejis. 
36

 Dzūkavimo atvejis. 
37

 Susiaurėjęs dvigarsis en. 
38

 Siekinio forma; dzūkavimo atvejis. 
39

 Dzūkavimo atvejis. 
40

 Susiaurėjęs nosiniai balsiai ą. 
41

 Susiaurėjęs nosinis balsis ę. 
42

 Dzūkavimo atvejis; susiaurėjęs nosinis balsis ą. 
43

 Susiaurėjęs nosinis balsis ą. 
44

 Senoji naudininko forma su galūne -i; dzūkavimo atvejis. 
45

 Susiaurėję nosiniai balsiai ą. 


