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• galima netgi teigti, kad Jurgis Pabrėža, visų laikomas dvasininku, 
mokytoju, mokslininku – botaniku, ne mažiau yra ir geografas. 
Geografas pirmiausia ta prasme, kad jis pasižymėjo plačiu ir giliai 
kompleksiniu požiūriu bei mąstymu. Kiekvienoje savo kasdieninio 
darbo ir visuomeninės veiklos srityje jis matė plačiau ir suprato 
daugiau nei kiti, gebėjo atrasti erdvinius ryšius ir sąsajas tarp skirtingų 
veiklos sričių. Antra vertus, interesų ir veiklos sričių, kuriomis 
domėjosi ir užsiėmė Jurgis Prabrėža, gausa taip pat patvirtina, kad jis 
viduje buvo geografinio mąstymo ir požiūrio žmogus. 



„Įžę-gis Geograpyje (Žemiuraszts) ira apraszims 
žemys“(166 psl.). 
• 1825m.            2019m.   

 

• Mokytojas J. Tarvydas pastebi, kad ši Pabrėžos Geograpyje, kaip ir kiti 
jo veikalai, įdomi kalbos atžvilgiu, nes ji rašyta laikantis šnekamosios 
šiaurės žemaičių tarmės. Ji yra patikimas tos tarmės šaltinis. Šiuo 
vadovėliu remiantis, atrodo, kad Pabrėža geografiją dėstė žemaitiškai, 
nes kitaip nebūtų buvę prasmės rašyti žemaitiškai. Tuo skynė jis 
lietuvių kalbai kelią į aukštesniąsias mokyklas. 

 

 

 



• Vadovėlis yra palyginti nedidelės 
apimties, bet aprėpia visą žemę 
kaip planetą (kaypo pleneta, p. 1). 
Žvelgiant šiandieninio pažinimo 
lygio kontekste, beveik prieš du 
šimtus metų rašytame vadovėlyje 
pateikti faktai ir žinios daugeliu 
atvejų yra labai lakoniškos ir 
paviršutiniškos. Pasitaiko, kad šalis 
– valstybė apibūdinama vienu 
trumpu sakiniu nurodant tik jos 
pagrindinį miestą – sostinę.  



Veikalo įžangoje (Iźęgis ~ Įžengis, p. 1) autorius pateikia geografijos 
struktūrą kaip knygos turinį, pagal kurią bus aprašoma. Remiantis 
autoriumi, geografija (Geograpyje (: Źemiuraszts) ~ Geograpije (: 
Žemių raštas), p. 1) dalijama į  
 matematinę (matematycznyny ~ matematičninė), kuri 
apima žinias apie žemę kaip planetą (dabo źemy kaypo pleneta ~ 
daboja žemę kaipo plenetą),  
 fizinę (Fizycznyny~ fizičninė), kuri aprašo žemės paviršių ir 
kūnus, esančius ant jos (pawyrśźy źemys yr kunus atsyrądąćźius ąt jos 
~ paviršę žemės ir kūnus, atsirandančius ant jos), ir  
 politinę (Palytycznoji ~ palitičnoji), apžvelgiančią žmonių 
atrastas žemės dalis, aprašančią šalis ir jų santvarką (óżwer wayres 
dalis źemys par źmonis yszrastas, apraszidama szalis, sódieti ju rieda 
~ užvera vairias dalis žemės, par žmonis išrastas, aprašydama šalis, 
sudėtį jų rėdo) 

Ablada /48/ - valdoma žemė, teritorija;   Ankštybė jūrinė /6/ - sąsiauris;   Apsėsta /144/ - apgyvendinta 



• Aiškinama, kad Žemynai yra suskaidyti į salas (sałas), pusiasalius 
(pósiausałas), iškyšulius (priźemius), sasmaukas (jurtarpius), kalnus 
(kałnus), ir kitus elementus, pateikiant detalesnius jų aprėžimus ir 
paaiškinimus bei dalies jų lotyniškus pavadinimus, o tai iš dalies 
palengvina sunkiau suprantamų senųjų lietuviškų -žemaitiškų terminų 
prasmę.  
• Šiandieninei mūsų ausiai keista girdėti tokį žodžio „sąsmauka“ pavadinimą: 

Jurtarpis. ira dalys źemys dwym jurym sóąksztinta ~ 

• arba priešingybės jam – „sąsiauris“ (Pargniuźa arba Ąksztibe juryny, ira dalys 
juras ysz abeju szaluu źemy sóąksztinta ~ 

• o „krioklys“ – tai Óźkarpis ar Zeminszuksnis (: katarakta:) ir tay staygnóukritis 
ópiu nekóriu ysz aukszta źemin só dydy sriaumy yr greytiby ~ 

 

Ataka, atkula /5/ - įlanka;   Balganoji jūra /16/ - Baltija;   Butodarbis /122/ - namų ūkio darbai 



Taip pat labai lakoniškai pateikiamas Europos 
gyventojų (Swietingóms. (: Ludność)) skaičius, 
kuris tuomet tesiekė 180 000 000 gyventojų 
(Swietingóma Europas rokóu 180.000.000 
Duśźiu), palyginti su dabartiniu – 741,4 mln. 
Po Europos klimato (Dyrżós) apibūdinimo, 
kuris, autoriaus teigimu, nevienodas yra 
(Dyrżós Europas newyinoks ira ~ Diržas 
Europos nevienoks yra, p. 20–21), pradedami 
Europos valstybių aprašymai.  

Dakadas /26/ - pajamos;   Didjūris /15/ - vandenynas;   Diržas /20/ - klimatinė juosta 



Europoje tuo metu buvę trys imperijos (Rossyiskyny, Austryackyny, yr 
Tórkyny), trylika karalysčių, šešios kitiems monarchams pavaldžios 
karalystės, septynios didžiosios kunigaikštystės (kunigaikštysčių 
skaičius nepasakytas), dvi respublikos (Dwy Rieczypaspality) – 
Šveicarijos ir San Marino, ir laisvieji miestai Hamburgas, Liubekas, 
Brėmenas, Frankfurtas ir Krokuva (p. 21–23). 

Dvi trobos /43/ - dveji įstatymus leidžiančiosios valdžios rūmai;   Galia šarvinė /26/ - ginkluotosios pajėgos;   Įtapimas upės /6/ - upės įtekėjimas žiotys 



• Vandenų (Undinis) apraše minima Baltijos jūra (Jura bałganoji (: ar 
bałswoji). Senasis pavadinimas, regis, labiau atspindi jos vandens 
savybes (drumstumas, balkšvumas, balzganumas) nei šiuo metu 
vartojamas. Aprašant vandenis upių saraše Nemunas paminimas 
pirmiausiai (p. 25), o kitos, toli rytuose esančios ilgesnės ir 
reikšmingesnės upės net neminimos, arba patenka į įvardijimą „yr 
daugis kytu.“ 

• tarp kurių Lietuvinė – Vilniškoji (Lyitówyny Wylnyszkoji) su 
„pirmutiniu miestu“ Vilniumi ir Lietuvinė - Gardino (Lyitówyny 
Gradnyny) su Gardinu (p. 36).  

• Lenkijos karalystė (Karaliste Lękyszkoji) Antai Senąjį ir naująjį 
Čenstakovą garsina stebuklingos Švenčiausios Mergelės Marijos 
atvaizdas (Senasis yr naujesis Ćźęstakaus, słaunós cudaunó (: ar 
stebóklingó) abrozó Szwęcziausys Pannos ~  

Kiekdiena /105/ - kasdiena;   Kiukis /114/ - aukščiausia kalno viršūnė;  Kulka /5/ - žemės rutulys, kamuolys 



• Knygoje aprašoma padėtis atspindi tuometinį administracinį 
padalijimą, kur dabartinės Lietuvos teritorijos dalis (Užnemunė) 
priklausė Lenkijos karalystei. Augustavo vaivadijos (Wojewodztwa 
Augustowskyny) aprašyme tarp kitų miestų minimi gerai žinomi 
Nemuno kairiajame krante esantys miestai: Marijampolė ir Prienai 
(Maryanpol, Preny ąt Niemnó (: ar Nemónó.)). 

 

• Italija (Wałaakaa ~ Valakai) (p. 57–68) išskirta labiau kaip fizinis 
geografinis regionas (Pósiausaliis Wałaaku) arba kaip geopolitiškai 
artimų įvairiaus tipo politinių darinių konfederacija. 

 

Lakštai geografični /12/ - geografiniai žemėlapiai;   Lenciūgas kalnų /5/ - kalnų grandinė, kalnynas;  Nuošūka /152/ – krioklys 



• Prūsija padalyta į 9 provincijas, iš kurių mums istoriškai ir geografiškai 
artimiausia Rytų Prūsija (Pruusus riitynius) su sostine Karaliaučiumi 
(Miests staliićźynis Karalaućźós (: Koenigsberg)). Taip pat yra minima 
Tilžė ir Klaipėda kaip uostas, kuriame yra pilis  (Tylźy (: Tilsit) rooty 
metusy 1807. myniejema. Kłaypieda (: Memmel) óustyyny, yr pylys ~ 
Tilžė (: Tilsit) rote metūse 1807 minėjama. Klaipėda (: Memmel) 
uostinė ir pilis, p. 86).  

• Pabrėžos geografijos dalis, skirta paskutinei Europos valstybei – 
Turkijai (Poniiste Tórkyny, p. 108) kuri, anot autoriaus, be Europos, dar 
apima dalį Azijos ir Afrikos (Tórkyje sósyded ysz kąpuu Europoo, 
Azyjoy, yr Afrykoo ~  
• Tuometinė šalies santvarka apibrėžiama kaip Didžiojo sultono Machmudo II 

neapibrėžta savivaldystė (neapróbeeźits sautinkwaldis (: despotyczny.).  

Padėjimas, paguldymas /11/ - geografinė padėtis;   Perdolis /11/  - suskirstymas, padalijimas;  Pergniūža /6/ sąsiauris 



• Šiaurinės Azijos kontekste gana detaliai aprašomas Kaukazo regionas 
(Kąpaa kaukazynee, p. 118–119), paminint osetinų žemes – 
Ironistaną (Ironistans), Turkmėniją (Truchmenyjy), Dagestaną, 
Legistaną ir kitus. Totorija vadinama Tartaryje, p. 119–121. Arabijai 
skirtame tekste nurodyta, kad ji garsėja arkliais (p. 122), o prie gamtos 
išteklių paminėti levai (liūtai), tigrai, šakaliai (šakalai) – Lawaa, 
Tygrysaa, Szakaale (p. 123). Atskirai aprašomi šakalai, kurie 
įvardinami kaip vilkai, kurie dieną slepiasi giriose, o naktimis visokias 
škadas daro.  

Pirtis /76/ kurortas;   Ponystė /21/ valstybė;  Priežemis /4/ - iškyšulys 



• Afrika 
• Antai Senegambija (dabartinės Senegalo ir Gambijos valstybės) arba Vakarinė 

Nigerija (Senegambije arba Nigricyje Waakaryny) sudaryta iš keleto 
provincijų: Fulijonų pakraštys (Kąps Fulijonu), Jaloffenų pakraštys (Kąps 
Jaloffenu), Galam, Bursali, Bombu, Bambarra karalysčių (Karaliistys Galam, 
Bursali, Bambuk, Bombu, Bambarra) bei Europiečių kolonijos.  

Pusiaužeminė jūra /51/ - Viduržemio jūra;  Pustolaukis /123/ - dykuma;   Rėdas /26/ - valstybinė santvarka, valdžia 



• Amerika 
• Iš aprašymo išryškėja kai kurie šiandienos kontekste išskirtiniai faktai, 

pavyzdžiui, kad Kordiljerų kalnai, kurie nutįsę begaline grandine per visą 
Šiaurės ir Pietų Ameriką (neyszmieróujems lęciugs traukąsis i pyityny yr 
śźiauryny Ameryka), yra patys svarbiausi pasaulyje, tarp jų yra Čimboraso 
viršūnė, laikoma pačia aukščiausia visoje žemėje (tarp kóriu Chimborasso 
wysóaukszćźiausis ciełoy źemiey, p. 147).  

• Amerikos žemynas skirstomas į tris dalis: į Ameriką šiaurinę, Ameriką pietinę ir 
Indijas vakarines (Ameryka śźiauryny, pyityny, yr Indyjes waakarynes.)  

• Jungtinės Amerikos Valstijos, autoriaus pavadintos Stoonaa sówyiningintyijy 
Amerykas śźiauryynys ~ Stonai suvieningintieji Amerikos šiaurinės (p. 153), 
kurie vakaruose ribojasi su laisvųjų indėnų žemėmis ir naująja Meksika (i 
waakarus só lóusaasees Indyjonymis yr naujóujó Mexikó, ...).  

• Dalis vakaruose esančių teritorijų aprašomos kaip Naujasis Meksikas, Naujoji 
Navara ir Kalifornija (Naujesis Mexyks, Naujoji Nawarra, yr Kalifornia.) su 
sostine Santa Fė.  

Saldus vanduo /6/ - gėlas vanduo;   Saulėlydinis /3/ - vakarinis;  Sautinkvaldis /109/ - valdžia, kurią sudaro patys žmonės 



 

Australijai arba Okeanijai (Australije arba Oceanije) tėra skirti nepilni 
penki puslapiai (162–166). Salų aprašymuose dominuoja vietos 
gyventojų rasiniai (odos spalva, nosies, ausų forma, skruostikauliai, 
plaukai), ir charakterio apibūdinimai. Pavyzdžiui Naujosios Kaledonijos 
gyventojai yra atviraširdžiai ir meilūs (giwentojee ira śźyrdyis 
atweroos yr meyłoos, p. 164), o Velykų salos gyventojai yra mažo 
ūgio ir turi ilgas ausis (giwentojee sałuu weliikyniu ira źema uuglaus, 
yr yłgas tór ausis).  

Sendieninis /138/ - senovinis;   Spirgąs vėjas /135/ - karštas vėjas;   Stonai Suvieningintieji /153/ - JAV 



„Įžę-gis Geograpyje (Žemiuraszts) ira apraszims 
žemys“(166 psl.). 
• Šiandienos kontekste  J. Pabrėžos vadovėlis įgyja trejopą reikšmę: 

 

• A.  Kaip pasaulio geografinio pažinimo priemonė 

• B.  Kaip pasaulio įsavinimo ir politinės sanklodos istorijos pažinimo 
priemonė 

• C. Kaip lingvistinio pažinimo objektas 

Svietingumas /20/ - gyventojų skaičius;  Svietryjikliai /164/ - žmogėdros;  Valkiojansentieji /120/ - klajokliai 



Toks galėjo būti LIETUVOS pristatymas 

• Europoo ira szalys kóri wadynas Riećźepaspalita Lyitówyyny. 
Róbeeźyjes i riitus só Ciesoristy Rossyiskyny, i pyitus só Karalisty 
Lękyszkóujó yr só Pruusaas, i waakarus só juuró Bałganóujy. Ópis 
wayskesniosys: Nemóns, Wylyje, Szwentoji, – maźesniosys: Musza, 
Mynyje, Szeszópy, Jura. Daugis eźeru katryi yłgy yr dydee gyly. 
Swietingóms daeyt lig 3.000.000 duśźiu. Wiera riimyszka katalykyszka, 
bet yr kyty yszpaźynymaa pasylyikt po priweyzó riedynió. Rieds 
demokratycznynis, arba gaujewaldynis. Poniistys dakads metynis yr 
siła szarwyny źemyszkoji ira nedydy. Miests staliićźynis Wylniós ąt opy 
Wylyjy, szłowings pylymi Gedymyna. Kyty miestaa Kauns pri itapyma 
Wylyjys i Nemóna, Klaypieda óustynis, Śźiaulee, Panewieźis ąt 
Newieźó, yr Kretinga ąt Akmenó. 
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