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ONA ALEKNAVIČIENĖ
Lietuv ių ka lbos ins t i tut a s

Moks l in ių t y r imų k r ypt ys : lietuvių rašomosios kalbos 
istorija, Mažosios Lietuvos kalbos, literatūros ir kultūros istorija.

LEKSIKOLOGIJOS PRADMENYS 
JOKŪBO PERKŪNO TRAKTATE 
WOHLGEGRÜNDETES 
BEDENKEN ÜBER DIE INS 
LITAUISCHE ÜBERSETZTEN 
ZEHN FABELN AESOPI UND 
DERSELBEN PASSIONIERTE 
ZUSCHRIFT (1706)

The Basics of Lexicology in the Tractate 
Wohlgegründetes Bedenken über die ins Litauische 
übersetzten zehn Fabeln Aesopi und derselben 
passionierte Zuschrift (1706)  
by Jokūbas Perkūnas

ANOTACIJA

Straipsnyje tiriamas Jokūbo Perkūno traktatas Wohlgegründetes Bedenken über die ins 
Litauische übersetzten zehn Fabeln Aesopi und derselben passionierte Zuschrift (1706) kaip lin-
gvistinės minties leksikologijos srityje šaltinis. Perkūnas, analizuodamas Ezopo pasakė-
čių (1706) vertėjo gebėjimą praktiškai taikyti Michaelio Mörlino traktate Principium pri-
marium in lingva Lithvanica (1706) deklaruotus kalbos vartojimo ir norminimo principus, 
daugiausia dėmesio skyrė leksikai. Perkūno tyrimas labiau rėmėsi praktiniu (empiriniu) 
lygmeniu – kalbos duomenų rinkimu, vertinimu ir teikimu, o ne teoriniais apibendrini-
mais ir griežtų sprendimų priėmimu. Nors teoriniam leksikos normų svarstymui Perkūnas 
skyrė mažiau dėmesio negu Mörlinas, tačiau taisomi ir komentuojami Ezopo pasakėčių žo-
džiai bei žodžių junginiai rodo, kaip jis suvokė klausimus, kuriuos tiria leksikologija (dau-
giareikšmiškumas, homografai, sinonimija, leksinis ir gramatinis junglumas, skoliniai, 
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frazeologija). Siūlydamas variantą, Perkūnas rėmėsi tiek kiekybiniu kriterijumi – labiau 
paplitusia vartosena, tiek kokybiniu – sąvokas geriausiai atitinkančia raiška. 

 ESM INI A I ŽODŽI A I:  Jokūbas Perkūnas, Michaelis Mörlinas, Mažoji Lietuva, lietuvių 
kalbotyros istorija, leksikologija.

ANNOTATION 

The tractate of Jokūbas Perkūnas Wohlgegründetes Bedenken über die ins Litauische über-
setzten zehn Fabeln Aesopi und derselben passionierte Zuschrift (1706) is analysed as a source 
of linguistic idea in lexicology in this article. While analysing the skills of the translator of 
the Aesop’s fables Die Fabuln Aesopi (1706) to practically apply the principles of language 
use and standardization declared in Die Fabeln Aesopi Michaeli Mörlin’s tractate Principium 
primarium in lingva Lithvanica (1706) Jokūbas Perkūnas paid great attention to lexis. The 
research of Perkūnas referred to practical (empirical) level, i.e. the collection of linguistic 
data, its evaluation and presentation as opposed to theoretical generalisations and rigid 
decision making. Even though Perkūnas paid less attention to theoretical consideration of 
lexis norms than Mörlin, however, the corrected and commented words and word junc-
tions of Aesop’s fables demonstrate the way he perceived issues which are analysed by lex-
icology (polysemy, homographs, synonymy, lexical and grammatical valency, loan words 
and phraseology). By offering his variant Perkūnas referred to both: quantitative criterion 
i.e. more widely spread usage and qualitative criterion, i.e. best notional expression. 
 KEY WOR DS:  Jokūbas Perkūnas, Michaeli Mörlin, Minor Lithuania, history of 

Lithuanian linguistics, lexicology.

0. ĮVADAS

XVIII a. pradžioje Mažojoje Lietuvoje kilusi filologinė polemika dėl lietu-
vių kalbos paliko tris tarpusavyje susijusius šaltinius: 1) Gumbinės kunigo 

Michaelio Mörlino (Michael Mörlin, 1641–1708) traktatą Principium primarium 
in lingva Lithvanica (Pagrindinis lietuvių kalbos principas)1; 2) iš Katniavos kilu-
sio Jono Šulco (Johann Schultz, 1684–1710) knygelę Die Fabuln Aesopi (Ezopo 

 1 Žinomi du egzemplioriai: 1) Lenkijos mokslų akademijos Gdansko bibliotekoje (Biblioteka 
Gdańska Polskiej Akademii Nauk: NI 86 5º adl. 15); 2) Saksonijos-Anhalto universiteto ir 
žemės bibliotekoje Halėje: (Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt: AB 153123) 
(Aleknavičienė, Schiller 2002: 79–98); dokumentinis leidimas: Drotvinas 2008, 1–166; inter-
netinis leidinys (perrašas, lietuviškų žodžių indeksas): www.lki.lt/seniejirastai (toliau – MP). 
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Leksikologijos pradmenys Jokūbo Perkūno traktate Wohlgegrün-
detes Bedenken über die ins Litauische übersetzten zehn Fabeln Aesopi 
und derselben passionierte Zuschrift (1706)

pasakėčios) su dešimčia į lietuvių kalbą išverstų pasakėčių2; 3) Valtarkiemio ku-
nigo Jokūbo Perkūno jaunesniojo (Jacob Perkuhn, Perkhun, 1665–1711) trakta-
tą Wohlgegründetes Bedenken über die ins Litauische übersetzten zehn Fabeln Aesopi 
und derselben passionierte Zuschrift (Pagrįsta nuomonė apie dešimtį į lietuvių kalbą 
išverstų Ezopo pasakėčių ir jas įkvėpusį raštą)3. 

Šios knygos parengtos viena po kitos: dvi pìrmosios išleistos 1706 metais Ka-
raliaučiuje, paskutinė – Leipzige ir Frankfurte. Kai diskusijos, prasidėjusios apie 
1702-uosius, įsisiūbavo, Mörlinas paskelbė lietuvių kalbos norminimo princi-
pus ir kvietė kunigus juos svarstyti. Šulcas turėjo tikslą parodyti, kaip jie gali 
būti realizuojami praktiškai – pagal Mörlino iškeltus principus išvertė dešimt 
pasakėčių. Perkūnas, įvertinęs Mörlino teorinį ir Šulco praktinį darbą, analizės 
rezultatus išdėstė traktate.

PB galėtų būti laikomas EP recenzija, tačiau jo teiginiai orientuoti ne vien į 
EP. Šulcas antraštiniame lape aiškiai deklaravo vertimo sąsają su Mörlino trak-
tatu: „Ʒum Verſuch Nach dem PRINCIPIO Lithvanicæ Lingvæ, Littauiſch verti-
ret“ („bandant išversti į lietuvių kalbą pagal Lietuvių kalbos principą“), o Perkū-
nas traktato antraštiniame lape nurodė ryšį ne su viena, bet su abiem knygomis: 
„Bedencken / Uber die / Ins Litthauſche / Uberſetzte ʒehen Fabeln Æſopi, Und 
derſelben pasſionirte Ʒuſchrifft“ („nuomonė apie dešimtį į lietuvių kalbą išvers-
tų Ezopo pasakėčių ir jas įkvėpusį raštą“).

Pasakėčių vertėju ir EP pratamės autoriumi Perkūnas laikė ne Šulcą, bet Mör-
liną ir diskutavo daugiausia su jo traktate išdėstytais teiginiais. Perkūnas siekė 
paveikti ir įveikti pirmiausia Mörliną, kritikavusį Mažojoje Lietuvoje gimusius ir 
lietuviškose parapijose dirbusius kunigus. Pagrindinis PB adresatas tikrąja pavar-
de niekur nepavadintas – jis įvardijamas tik pravardiniu asmenvardžiu Gumbin-
ner ‘Gumbiniškis’ (12×), padarytu iš vietovardžio Gumbinnen: Gumbinner PB 318, 
45,16,23,26–27, 614, 92–3, 2117, 2222–23, Gumbinners PB 312,14, Gumb. PB 231 pridedant 
dar ir Herr ‘Ponas’. Mörlino traktatas PB minimas trejetą kartų: Princip. Ling. Li-
th. p. 21 PB 318–19; in Principio Lingv. Lith. PB 61–2; In Princip. Ling. Litv. p. 1 PB 926, 
kai kur nurodant ir puslapius. Šulco ir Mörlino bendradarbiavimas ir pastarojo 
įtaka yra neabejotina. Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad versti pasakėčias Šulcas 

 2 Išlikęs tik vienas egzempliorius Krokuvos nacionalinio muziejaus Kunigaikščių Čartoryskių 
bibliotekoje (Muzeum Narodowe w Krakowie, Biblioteka Książąt Czartoryskich: 35174/I); do-
kumentinis leidimas: Citavičiūtė 2008: 1–206; internetinis leidinys (perrašas, lietuviškų žodžių 
formų konkordancijos, indeksas): www.lki.lt/seniejirastai (toliau – EP).

 3 Žinomas tik vienas egzempliorius, rastas 2002 m. Bavarijos valstybinėje bibliotekoje Münchene 
(Bayerische Staatsbibliothek München: 4 A. gr. b. 80) (Aleknavičienė, Schiller 2003: 15–50); 
kritinis leidimas: Aleknavičienė, Schiller 2008: 1–186; internetinis leidinys (perrašas, lietuviš-
kų žodžių formų konkordancijos, indeksas): www.lki.lt/seniejirastai (toliau – PB).
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pradėjo Mörlino paragintas. Šulcui padėjo Gumbinės lietuviai, vadinasi, jis vertė 
viešėdamas pas Mörliną Gumbinėje ir tik šis galėjo parinkti jam lietuviškai gerai 
mokančių parapijiečių (apie vertimo autorystės klausimą ir lingvistines bendra-
autorystės prielaidas žr. Aleknavičienė, Schiller 2008: 121–125)4.

Perkūno traktatas išėjo paskutinis, todėl svarbus dėl polemikos raidą liudi-
jančių ir jos turinį apibendrinančių teiginių. Be to, jis parodo Mörlino prieši-
ninkų poziciją, kuri būdavo rekonstruojama tik iš antrinių šaltinių, daugiausia 
kalbinių Pilypo Ruigio (Philipp Ruhig, 1675–1749) veikalų: rankraštinės Mele-
temos (1735, toliau – RgM) ir spausdinto Betrachtung der litauischen Sprache in 
ihrem Ursprunge, Wesen und Eigenschaften (Lietuvių kalbos kilmės, būdo ir savybių 
tyrinėjimas, 1745, toliau – RgB). Iki 2002-ųjų istoriografinėje ir bibliografinėje 
lietuvių literatūroje nebuvo užfiksuotas nei traktato pavadinimas, nei leidimo 
metai. Radus traktatą, ėmė aiškėti Perkūno bei jo šalininkų teiginiai kalbos 
vartojimo klausimais, polemikos dalyvių tarpusavio sąveika ir tikslai (Alekna-
vičienė, Schiller 2003: 15–50). 

Abu traktatai parašyti vokiškai su intarpais lotynų ir lietuvių, retkarčiais ir 
graikų kalba. Bemaž pusė EP teksto taip pat vokiška: tai Šulco pratarmė, eiliuo-
ta Ruigio dedikacija vertėjui, pasakėčių komentarai ir klaidų atitaisymas. Intar-
pai kitomis kalbomis vokiškame EP tekste, skirtingai negu traktatuose, reti, bet 
lietuviškų žodžių formų EP daugiausia – apie 1 770. PB yra apie 760, o MP – 
apie 190 lietuviškų žodžių formų. Lietuvių leksikos tyrėjams Perkūno traktatas 
įdomus visų pirma dėl jame užfiksuotų XVIII a. pradžios gyvosios kalbos fak-
tų, o kalbotyros istorikams – dėl lingvistinės minties raidos kalbos norminimo 
ir leksikologijos srityje. Atitinkamai ir mokslinis traktato pažinimas galimas 
dviem lygmenimis – empiriniu ir teoriniu, o tyrimo rezultatai gali būti panau-
doti tiek mokslo tiriamiesiems, tiek taikomiesiems darbams. 

Leksikologijos uždaviniu laikomas žodžių kaip kalbos sistemos ir kalbėji-
mo veiklos vienetų tyrimas: jų reikšmių, tarpusavio santykių, kilmės, raidos 
aiškinimas, žodžių santykių su juos vartojančios visuomenės poreikiais ir tiks-
lais nustatymas (Jakaitienė 22010: 8; Lutzeier 2002: 7–8; Römer, Matzke 22005: 
2–7). Pìrmosios lietuvių kalbos gramatikos nei leksikai, nei jos norminimui dė-
mesio faktiškai neskyrė. Šiek tiek duomenų galima rasti tik sintaksės skyriuo-
se, kur rašoma apie žodžių junginius ir derinimą atkreipiant dėmesį į skirtu-
mus nuo lotynų ir vokiečių kalbos, pateikiant iliustracinių pavyzdžių. Žinoma, 
neverta tikėtis bent kiek nuoseklesnės sistemos ir Perkūno traktate, tačiau kai 
kurie jo vartojami terminai ir teiginiai liudija lingvistinės minties užuomazgas 

 4  1706 m. Šulcas buvo tik baigęs Karaliaučiaus universitetą, dar tik kandidatas į kunigus. Mörli-
nas buvo gerokai vyresnis, Gumbinėje išdirbęs 34 metus, parašęs bent porą traktatų apie lietu-
vių kalbos vartojimą ir skatinęs diskusijas kalbos klausimais.
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Leksikologijos pradmenys Jokūbo Perkūno traktate Wohlgegrün-
detes Bedenken über die ins Litauische übersetzten zehn Fabeln Aesopi 
und derselben passionierte Zuschrift (1706)

ir leksikologijos srityje. Šio straipsnio tikslas – nustatyti, kaip Perkūnas suvokė 
klausimus, kuriuos dabar tiria leksikologija. 

1. LEKSINĖ SEMANTIKA

Perkūnas iškėlė mintį apie lietuvių kalbos žodžių daugiareikšmiškumą, 
arba polisemiją, kaip dėsningą kalbos sistemos reiškinį. Tai dabartinės leksinės 
semantikos – vienos iš leksikologijos šakų – tyrimo objektas. Kritikuodamas 
EP pasakėčios „Vilkas ir gervė“ moralo vertimą, kuriame gėdijamas tas, kuris 
nepadėkoja jį išgelbėjusiam žmogui (plg. 1 pav.), Perkūnas pasiūlo kitą variantą 
gelbėtojui įvardyti – išganytoją vietoj išlaikytojo – ir pateikia versiją, kodėl ver-
tėjas jo nepasirinko, plg.:

EP 1113–15 Tas odis taw bâra: jey War= ‖ gſe iślaikyt’s ſawo Iślaikytojui ne ‖ 
dekuj ne ſakyſi.

PB 163–17 l. 14. Iſźlaikyts ſawo Iſźlaikytojui. Vulgus ſagt allemahl: ‖ iſźganyts 
ſawo Iſźganytojui, und wundert mich ber die ‖ unverſchmte 
Gottloſigkeit des jenigen / der geſprochen: ‖ Iſźganytojis, wre 
ein Graßteuffel / aus Urſachen / weil ‖ iſźganam Piewas, ein 
conjugatum von jenem iſt. Allein ‖ wenn alle Æquivoca, der 
Simplicius verſtnde / mchte er ‖ anders ſprechen? Wo iſt eine 
Sprache / da nicht ein ‖ Wort variè gebraucht wird. Inʒwiſchen 
habe noch nie ‖ gehret / das Wort Iſźganytojis, im letʒten 
Verſtand ‖ brauchen / vielmehr aber / nennen alle Litthauer / 
ſo wohl ‖ GOtt den HErrn / als auch einen Menſchen / der ſie 
er= ‖ rettet / aus Noht geholffen / Iſźganytojis. v. c. Ak Diwe ma= 
‖ nas Iſźganytojau! Ach GOtt / du mein Erretter / Hey= ‖ land! 
Diaw’s mane iſź tu Bedû iſźgane. GOtt hat mich ‖ aus der Noht 
errettet / geholffen. 

Į savo komentarą Perkūnas įtraukė, jo nuomone, nevykusį išganytojo kildini-
mą iš išganyti, girdėtą iš vieno neįvardyto asmens. Kaip liudija to neįvardyto as-
mens duota jo sąsaja su iſźganam Piewas, žodį išganyti šis supratęs tik kaip ‘leisti 
ganomiems gyvuliams išėsti, išminti (javus, pievą)’ (plg. LKŽe s. v. išganýti tr. 
4). Šiuos du žodžius – vedinį išganytojis ir pamatinį žodį išganyti – iš tiesų sieja 
dvipusis ryšys (formalusis ir semantinis), jie sudaro darybos opoziciją (dėl ter-
minų žr. Jakaitienė 1988: 86–94), tačiau vedinio reikšmė to asmens aiškinta re-
miantis tik viena pamatinio žodžio reikšme ‘leisti ganomiems gyvuliams išėsti, 
išminti (javus, pievą)’, t. y. nepaisyta veiksmažodžio išganyti polisemijos. Per-
kūnas tokią motyvaciją laikė „akiplėšiškai bedieviška“ – jis niekur nėra girdėjęs 
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žodį išganytojis vartojant tokia reikšme, t. y. suprantant jį tarsi kokį pievų kipšą. 
Lietuviai, pasak Perkūno, išganytoju vadina ir Dievą, ir žmogų, kuris juos išgel-
bėjo (plg. 2 pav.).

Nors daiktavardžio išganytojis darybos reikšmė ta pati – ‘tas, kas išgano’, ta-
čiau jo leksinės reikšmės trys: pirmuoju atveju – ‘gyvulių ganytojas, išganantis 
pievas’, antruoju – ‘išgelbėtojas, išvaduotojas (žmogus)’ ir ‘išgelbėtojas, išva-
duotojas (Dievas)’. Atitinkamai tai trys leksemos. Tas neįvardytasis asmuo ir 
Perkūnas pagrindine pamatinio žodžio reikšme laikė ne tą pačią reikšmę: pir-
majam svarbesnė buvo tiesioginė (istoriškai senesnė, žemdirbiškoji) ‘leisti ga-
nomiems gyvuliams išėsti, išminti (javus, pievą)’, o antrajam – perkeltinė (an-
trinė, dvasinė) ‘išgelbėti, išvaduoti’ (plg. LKŽe s. v. išganýti tr.: 2. prk.). Būtent 
pastarąją reikėtų laikyti šalutine, susiformavusia iš pagrindinės. 

1 PAV. EP 1114: iślaikyt’s ſawo Iślaikytojui pasakėčios morale; 
Muzeum Narodowe w Krakowie, Biblioteka Książąt Czartoryskich: 35174/I
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EP, kaip minėta, vartojamas ne išganytojis, bet išlaikytojis: iślaikyt ʼs ſawo Iślai-
kytojui EP 1114. Jo pamatinis žodis išlaikyti, kurio reikšmė galėtų būti siejama 

2 PAV. PB 163–17: Perkūno komentaras apie išganytojo vartoseną gyvojoje kalboje; 
Bayerische Staatsbibliothek München: 4 A. gr. b. 80
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su LKŽe nurodyta 4-ta reikšme: ‘išsaugoti ką kokioje padėtyje, palikti svei-
ką, gyvą, nesugadintą’. Vertimo originalo – lotyniškos pasakėčios „Lupus et 
Crus“ – morale „Fabula in eos dicitur, qui servati de malis, erga salutis suae / 
autores ingrati reperiuntur“ (Citavičiūtė 2008: 187) esantis dalyvis servati ver-
tėjui suteikė galimybę rinktis kelis variantus: išgelbėtas, išlaikytas, išsaugotas, o 
konstrukcija erga salutis suae autores – versti junginiu savo išgelbėtojui (plg.: servo, 
-āre, -āvi, -ātum vt 5. prk. ‘išlaikyti, išsaugoti’; ‘(iš)gelbėti’; salūs, -ūtis f 2. ‘gero-
vė, labas’; ‘išsigelbėjimas’ [Kuzavinis 1996: 789–790, 765]).

Seniausiame vokiečių–lietuvių kalbų žodyne Lex ir pirmajame spausdinta-
me žodyne H išlaikytojis nepateikiamas, o C jis siejamas su išlaikymu – mai-
tinimu, prižiūrėjimu, saugojimu, gynimu. Išlaikytojis C tepavartotas žodyno 
straipsnyje Erhalter (2x), plg. ir jo pamatinį žodį išlaikyti trijuose straipsniuose: 
erhalten, behaupten ir zubehalten:

C I 58930–32 Erhalter. Ißlaikytojis, jiô. M. ‖ Er war ein Erhalter ſeinen Leute: 
Buwo Ißlaikytojis ſa= ‖ wo monû, Syr. 49.17.

C I 58923–31 Erhalten. Iślaikau, iau, ſu, ti. Apturreti. ‖ Pramaitinnu, Ißprowiu. ‖
Die Speiſe, der Trunck und die Ruhe erhal= ‖ ten des Menſchen 
Leben: Walgis, Gerims beÿ ‖ Atilſis pramaitin mogaus Gywat. ‖ 
Der Herr erhhält meine Seele: Wießpats iślaiko man Dußi  
Ѱ 54.6.

C I 2599–11 Behaupten. Apginnu, gynau gſu, ginti. ‖ Ißlaikau, kiau kyſu, kyti ‖ 
Ißluddiu, diau, dyſu, ti.

C II 105829–10596 Ʒubehalten. Ißlaikau, kiau kyſu, ‖ Fülle ein Gomor davon, 
ʒubehalten auff ‖ eure Nachkom[m]en [...] Pripilk Setuwaite to, ‖ 
iślaikytu ant Potamku juſu [...] Exod. 16.32.

Vėlesniuose žodynuose išlaikytojis taip pat kaip ir C tesiejamas su išlaikymu – 
maitinimu, prižiūrėjimu, saugojimu, gynimu, plg.: Erhalter, Ißlaikytojis, ojo, m. 
Rvl 124 II7; Erhalter Ißlaikÿtojis Syr 49,17. vid. Ernehrer, Beſchirmer B 42352; 
Ernehrer. Papennėtojis, Ißlaikÿtojis B 42744 ir pan.

Ar žodis išganytojis kėlė abejonių tik pasakėčių vertėjui ir tam neįvardytam 
asmeniui, ar ir kitiems kalbinės visuomenės nariams? Bet kokio žodžio, kaip 
sutartinio ženklo, reikšmė negali susidaryti be tikrovės objekto suvokimo, jo 
psichinio atitikmens žmonių sąmonėje. Kai reikia įvardyti egzistuojantį objektą, 
sąmonėje fiksuojami esminiai jo požymiai, susidaromas tam tikras jo psichinis 
atitikmuo (atspindys). Tokį pat atitikmenį turi susidaryti ir kiti tos visuome-
nės nariai – reikšmę nulemia to dalyko suvokimas visuomenės sąmonėje, ben-
dras susitarimas (Jakaitienė 22010: 18, 46–48). Ar sąsaja tarp žodžio išganytojis 
žymiklio (raiškos) ir žyminio (reikšmės) visuomenės sąmonėje nebuvo tvirta? 
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Ieškoti atsakymo tenka kituose XVII a. pabaigos ir XVIII a. pirmos pusės Ma-
žosios Lietuvos šaltiniuose.

Viename iš chronologiškai seniausių leksikografijos šaltinių – rankraštinia-
me Lex – išganytojis (2x) duodamas kaip dviejų vokiškų žodžių atitikmuo: 1) 
Heiland (1x); 2) Seeligmacher (1x). Panaši išganytojo (6x) vartosena ir C: 1) Hei-
land atitikmuo Ißganytojis (5x); 2) Seeligmacher – Ißganytojis (1x), plg. atitikme-
nis ir derivacines šeimas: 

Lex 4926–29 Heyland Ißganitojis
Heyl Ißganimas
Heylſam Isganitingas, a 

Lex 798–11 Seeligmacher Ißganitojis
Seeligmachen Ißganyti
Seelig Ißganytas, Ißganitingas, a
Seeligk[eit] Ißganimas 

C I 92416–9257 Heyland. Ißganytojis, ô. M.
Heyl. Ißgánimas, ô. M.
Heilig. Sʒwentas, ô. M. ta, ôs. F. tay. Adverb: 
Heyligen. Sʒwencʒu, au, ſu, ti 
Heylſahm Iśganitingas, ô. M. ga, ôs. F. gay.

C I 87718–20 Heiland. Ißganytojis, ô. M. ‖ Außer mir iſt kein Heyland: Be man 
nera Ißgany= ‖ tojo, Eſa. 44,11.

C II 113119–20 Seelig machen. Ißganau, niau, nyſu, nyti.
Seeligmacher. Ißganytojis, jiô, M.

C II 53212–13 Seelig Ißganitingas, ô. M. ga, ôs. F. gay.
Seeligkeit Ißganimas, ô. M.

H išganytojis (3x) irgi yra tų pačių dviejų vokiškų žodžių atitikmuo: 1) Hei-
land (2x); 2) Seeligmacher (2x), plg.: 1) Ißganytojis, jio der Heyland, Seeligmacher 
I dec. gen. maſc. H 40 I34–36; Heyland Ißganytojis H 185 I33; 2) Seeligmacher Ißga-
nytojis H 206 II18; plg. ir pamatinį žodį išganyti: Ißganyti ſeelig machen, pſ. nau. 
praet. niau. futur. nyſu H 40 I27–29; Seelig machen ißganyti H 206 II17.

B išganytojis (3x) taip pat dviejų vokiškų žodžių atitikmuo, tačiau vienas iš 
jų skiriasi nuo ankstesniųjų žodynų: 1) Heiland (2x); 2) Erlöſer (1x), plg.: 1) Hei-
land Salvator vid Heÿland. Ißgélbėtojis Judic 3,9. [etc.] Ißganÿtojis Luc 1,47. C 2,11 
B 65411–12; Heÿland Ißganitojis vid Heiland B 69544; 2) Erlöſer Ißgelbėtojis Job 19,25. 
Ißganÿtojis. ψ 19,15 Atpirktojis Ißwaddůtojis B 42657. Pamatinis žodis išganyti yra 
tokiuose žodyno straipsniuose: 1) Machen ſeelig ißganÿti B 89058; 2) Erlöſen. 
Atpirkti. Ebr 2,15. Ißganÿti. Ißgelbėti Gen 48,16. Exod 15,13 ißwalnÿti Judic 6,36 



ONA ALEKNAVIČIENĖ

18 Acta L ingu i s t ic a L ithuan ica LXXII

Ißwaddůti. Exod 6,6. Atwaddůti. ψ 14,7 B 89053-56. Du kartus dalyvis išganytas 
pasitaiko iliustraciniuose pavyzdžiuose (B 74321 ir B 98533).

R išganytojis (6x) yra jau trijų vokiškų žodžių atitikmuo: 1) Heiland (3x); 2) 
Erlöſer (2x); 3) Seeligmacher (1x), plg.: 1) Ißgánytojis, ojo, m. der Heyland Rlv 35 
II36; 2) Erlſer, Ißgelbėtojis, ojo, m. Ißganytojis, jo, m. Atpirktojis, jo, m. Ißwadótojis 
jo, m. Ißwadótojis, jo, m. Rvl 126 I14–16; 3) Seligmacher, Ißganytojis, jo, m. Rvl 324 
II26–27. 

Nė viename iš minėtų leksikografijos šaltinių nėra žodžio išganytojis, kuris 
būtų padarytas iš išganyti ‘leisti ganomiems gyvuliams išėsti, išminti (javus, 
pievą)’. Veiksmažodis išganyti šia reikšme pirmą kartą randamas B, kur yra 
dviejuose žodyno straipsniuose: 1) Ausfretʒen Ißganÿti, nuganÿti vid abfretʒen 
hat das gantʒe Feld ausfretʒen laßen Wiſſa Lauka iß- nugáne B 1631–2; 2) [Aus-
weiden] abfretʒen Nu- Ißgannÿti B 17745. Plg. taip pat ir R: 1) abꜩen, abfreꜩen, 
nuganaù, ißganaù Rvl 3 I30–31; 2) ausweiden, Ißganaù Rvl 49 II19. R lietuvių–vo-
kiečių kalbų dalyje vienur skiriamos dvi, kitur trys išganyti reikšmės, tačiau 
abiem atvejais tolesnėje eilutėje einančiame žodyno straipsnyje vedinys išgany-
tojis turi atitikmenį, susijusį ne su minėtąja tiesiogine reikšme, o su perkeltine 
‘išsaugoti; išgelbėti, išvaduoti’, plg.: 

Rlv 49 II4–6 Ißganaù, 1. ich hte ab, 2. ich erlſe.
Ißgánytojis, jo, m. ein Erlſer. 

Rlv 35 II32–37 Ißganaù, 1. ich hte die Wieſen [et]c. ans, 2. ich erlſe, mache 
ſelig, 3. ich hte ʒu Ende, niau, ſu, ti.
Ißgánytojis, ojo, m. der Heyland. 

Atsižvelgiant į Mažosios Lietuvos žodynų duomenis, galima manyti, kad iš-
ganytojo siejimas su nuganymu buvo tik to vieno ar kelių asmenų kitaip supras-
ta reikšmė ir tik jų sąmonėje susiformavęs toks atitikmuo. Žodžiai išganytojis ir 
išlaikytojis galėjo būti sinonimiški, tačiau ne visa savo semantine apimtimi, o 
tik viena reikšme. Perkūnas kelia retorinį klausimą: kur yra tokia kalba, kurioje 
nė vienas žodis nebūtų vartojamas keleriopai? Vadinasi, daugiareikšmiškumą 
jis laikė dėsningu ir lietuvių kalbos sistemos reiškiniu.

Nevienodą suvokimą paprastai lemia skirtingas patyrimas, išsilavinimas, 
vaizduotė. Tas neįvardytasis asmuo, labai tikėtina, buvo Mörlinas. Tokią dary-
bos motyvaciją Perkūnas veikiausiai išgirdo iš jo žodinėse diskusijose. Beveik 
neabejotina, kad išganytojo nepavartojimas EP iš tiesų susijęs su Mörlino daly-
vavimu verčiant pasakėčias. Mörlinas, skirtingai negu dauguma kitų lietuviš-
kose parapijose dirbusių kunigų, lietuviškai mokytis pradėjo jau suaugęs, todėl 
daugiau mąstė apie kalbą, analizavo, ieškojo tarp žodžių struktūrinių bei se-
mantinių ryšių. Nuolatinė refleksija leido jam geriau negu vietiniams kunigams 
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pajusti ir bažnytinės kalbos trūkumus, visų pirma atotrūkį tarp šnekamosios ir 
rašomosios kalbos. Mörlinas savo traktate deklaravo principą kalbėti su menko 
išsilavinimo (nemokančiais nei skaityti, nei rašyti) lietuviais jiems supranta-
mais žodžiais ir siūlė ne tik išmesti visus nelietuviškus žodžius, bet ir nevartoti 
naujadarų, archaizmų ir dviprasmiškų žodžių (MP 4–16). Dviprasmiškus žo-
džius reikią „išvaduoti iš dviprasmybės“, kad nekeltų sumaišties (MP 15). Ta-
čiau Perkūnas minėtu retoriniu klausimu parodė, kad raiškõs ir turinio santykis 
negali būti suprantamas supaprastintai: vieną raišką nebūtinai turi atitikti viena 
leksinė reikšmė. 

Perkūnas irgi svarstė kalbos norminimo galimybes, ieškojo kalbos valdymo 
ir tvarkymo būdų, tik jis kalbos problemas matė kitur negu Mörlinas. Perkūnas 
svarbiu sakytinės kalbos norminimo objektu laikė tartį ir kirčiavimą, o rašyti-
nės – rašybą. Būtent čia jis pirmiausia įžvelgė tapatumo (adekvatumo) taisyklės 
pažeidimų: kai kurios EP formos neperteikia informacijos tokiu tikslumu, ko-
kio reikia kalbos vartotojams (apie tapatumą [adekvatumą]) kaip vieną iš kalbos 
planavimo kriterijų žr. Haugenas 1994: 23), dėl to kyla bendravimo sutrikimų.

Perkūnas atkreipė dėmesį į tai, kad lietuvių kalboje yra vienodai rašomų, bet 
skirtingai dėl kirčio vietos ar priegaidės tariamų ir skirtingą reikšmę turinčių 
žodžių, t. y. homografų. Antai EP skaitytoją klaidinąs nesukirčiuotas žodžių 
junginys Malkas kertant (PB 520). Mat malkas reiškiąs ‘gurkšnis, maukas’. Kad 
šis žodis minėtame junginyje būtų suprantamas ne kaip gurkšnis, o kaip pa-
galiai kurui, reikią pailginti pirmąjį a ir daugiskaitos galininką tarti Málkas. 
XVII–XVIII a. Mažojoje Lietuvoje vartotos abi leksemos: malkas sm ‘gurkšnis, 
maukas’ ir málka sf ‘pagalys kurui’, plg. Lex: Trunck Malkas Lex 89a ir Holtʒ 
Malka Lex 50a; C: Trunck. Malkas, ô. M. C II 603 ir Holtʒ. Medis, dʒio. M. Málka, 
os. F. Medégas, ô. M. C I 969; H: Trunck Malkas H 212 II6; R: Trunk, Schluck, 
Malkas, ko, m. Rvl 357 I32 ir Brennholʒ, Málka, ôs, f. Rvl 84 I40; B: Bitter Trunck 
Kartus malk’s gėrimo Jer 8,14 B 265 ir Holtz Malka B 723 ir pan. 

Perkūno nuomone, panaši dviprasmybė atsirandanti ir pasakyme Gaidys 
kâsdam’s Meſzluſe (PB 1014). Žodis kâsdam’s, jei jis turįs ilgiausią â, tai reiškiąs 
„mordens, beiſſende“, kilęs iš kándu: ksdams arba kánsdam’s. Čia cirkumflek-
sas (stogelio formos ženklas) negalįs būti rašomas (PB 10). Vadinasi, pagrindi-
niu lietuvių kalbos priegaidės požymiu jis laikė tarimo trukmę. Cirkumflek-
sas, jo nuomone, turėtų žymėti patį ilgiausią balsį, bet jokiu būdu ne trumpąjį5. 
Dar vienas pavyzdys – jungtukas jei, kuris turėtų būti kirčiuojamas ant é, kad 

 5 Perkūno pavyzdžiuose cirkumfleksas dažniausiai rašomas ten, kur dabartinėje bendrinėje lietu-
vių kalboje yra tvirtapradė, o ne tvirtagalė priegaidė, plg.: iſźbêgo PB 516, nutwêrs PB 519, iſźwar-
tôt, kawôt PB 1116, iſźmôkſi PB 1120, apſidêjes PB 1214, pradêjo PB 1214, rûśćiey PB 1220, turrêt’s PB 
133–4, ſugrêbs PB 1311, Mûsû PB 188 ir pan.
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skirtųsi nuo moteriškosios giminės naudininko jei „jai“ PB 114–6. Iš priekaištų 
vertėjui matyti, kad Perkūnas juto, jog skiriamąją funkciją lietuvių kalboje at-
lieka ir kirčio vieta, ir priegaidė. Siūlymas žymėti kirtį iš tikrųjų būtų padėjęs 
atskirti homografus. 

Perkūnas ne tik priekaištavo vertėjui dėl rašybos ir kirčiavimo nepaisymo, 
bet siūlė ir sprendimo būdų: norint išvengti dviprasmybių, reikia kirčiuoti vi-
sus lietuviškus žodžius, kaip tai daroma graikų kalboje (PB 23). Žodžių raiškõs 
sutapimas ar panašumas, dėl kurio atsiranda kliuvinių komunikacijos procese, 
Perkūnui atrodė tokia pat problema kaip nesuprantamų žodžių vartojimas. Ma-
ža to, rašybos netaisyklingumas neigiamai veikiąs ir stilių (Stylum) – darąs jį 
nepatrauklų, taigi ir neįtaigų, nepaveikų.

Išskirtinė PB ypatybė – kalbos leksinės semantinės sistemos suvokimo at-
spindžiai. Pirmiausia išskirtini sintagminiai santykiai. Iš taisymų matyti Per-
kūną jutus, kad vertime esti ydingų žodžių junginių, sudarytų nesilaikant gy-
vojoje kalboje įprasto leksinio junglumo (leksinio valentingumo), pažeidžiant 
semantinės dermės principą (apie jį žr. Jakaitienė 1988: 70–74; Jakaitienė 22010: 
62–63), plg.:

PB 1226–132 l. 2. Wandenel ſupurwini. Der Vulgus redt: ſadrumſti. ‖ Denn ſie 
ſtanden am flieſſenden Waſſer / jéi gyw’s ‖ oder tekkas wandenêlis 
buwo, kaipogi gałejo j ſapur- ‖ winti.

PB 1224–25 p. 5. l. 1. Smarkeis źodźeis. Vulgus: Skaudźeis. Smarkus ‖ wird 
gebraucht von der That.

PB 141–2 l. 14. y pacz Gillyb eidama. Vulgus ſagt:  pać Gyl ‖ nunerdama.
PB 213–4 p. 20. l. 4 Galli lekt’ y aukścziauſus Dangaus Orus. Alle= ‖ mahl 

ſagt der Vulgus:  paći Pádang.

Perkūnas taisė ir tuos žodžių junginius, kur matė esant pažeistą gramatinį 
junglumą, plg.:

PB 1319–21 l. 12. Kojai Vulgus: Kojôs cum Genitivo. Denn ich ſage ‖ vor: pri 
Kojôs priſiriſzti dumies; priſiriſzdinu Kojôs, und ‖ nicht: Kojai.

PB 1521 l. 7. tai iſźtrâukt. Vulgus: t iſźtráukt’ nemlich: Kàul.
PB 177–8 l. 12. Kiaulei ſutikko Aſil’s. Vulgus ſagt: Kiaul cum Ac- ‖ cuſativô. 

V. C. Jurgis ſutikko Anſ, Pėtras ſutikko Paul 
PB 1713 p. 13. l. 2. tâw aprûpſim? Vulgus: taw.

PB 1723–24 p. 16. l. 2. t czeſ neſuláukſi. Vulgus ſagt: to czeſo. v. c. ‖ neſuláukem’ 
Lytaus, Giedrôs, Láukem’ Sweczû.
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Kaip dar vieną iš Perkūno suvoktų sisteminių semantinių santykių tipų rei-
kia išskirti sinoniminius santykius. Tai paradigminių santykių tipas (apie 
leksines semantines paradigmas žr. Jakaitienė 1988: 84–86; Jakaitienė 22010: 
71–80). Perkūnas vartojo terminą sinonimas (2x; Synonyma PB 1323, ſynonyma 
PB 217), pateikė ir sinonimų porų, ir jų eilių, plg.:

PB 1322–28 l. 13. y Purwyn iſźókuſi y pacze Gillyb  eidama. Pur- ‖ wynas heiſt 
ein Mottorth / da kein Waſſer iſt. Synonyma ‖ ſind: Klampyne, 
Lekméne, Makône, Lutynas &. 

PB 1812–14 l. 17. pilk źirn. Vulgus ſagt: rainas źirnis, eine graue ‖ Erbſe / 
źiłas Plákaus ‹err. Pláukas›, ein graues Haar / pilka ſermega, ein ‖ 
grauer Rock / ſźirmas Arklys, ein graues Pferd.

PB 217 l. 8. Tieźe. Vulgus: Deźe, ſynonyma: Kurkulaj, Geldéles.

Pirmame pavyzdyje prie daiktavardžio purvynas jis davė keturių sinonimų 
eilę: klampynė, lekmenė, makonė, liūtynas, kur purvynas laikytinas dominante, o 
klampynė, lekmenė, makonė, liūtynas – sinonimų eilės nariais. Antrame pavyzdy-
je dominante laikytinas būdvardis pilkas; sinonimų eilė sudaryta iš trijų narių: 
rainas, žilas, širmas; trečiame – dominantė dėžė ‘kiaukutas‘, o sinonimų eilės 
nariai du daiktavardžiai: kurkulai, geldelės. 

Pirmuoju atveju dominantės ir visų narių tarpusavio pakeičiamumas gali-
mas, antruoju – ribotas: dominantės ir sinonimų eilės narių santykiai čia su-
siję hierarchiniais ryšiais ir yra artimi hiperonimo bei hiponimo santykiams. 
Pagal reikšmės artimumą pirmieji laikytini absoliučiaisiais, antrieji diferenci-
niais ideografiniais sinonimais. Veikiausiai todėl Perkūnas ir neįvardijo pasta-
rųjų kaip sinonimų, tačiau visais trimis atvejais žodžius suvokė kaip turinčius 
bendrą reikšmės požymį.

Panašių pavyzdžių, norėdamas pademonstruoti lietuvių kalbos žodingumą, 
vėliau davė Ruigys rankraštinėje Meletemoje (1735): vokiečiai vienu ir tuo pa-
čiu žodžiu grau apibūdiną vyrą, arklį, sermėgą ir žirnius, o lietuviai tai nusa-
ką skirtingai: illas wÿr’s, ßirmas arba ßÿwas arklÿs, pilka sermėgà, raini arba bûri 
irnei (RgM 82). Šiuos pavyzdžius ypač išpopuliarino spausdintas jo traktatas 
Betrachtung der litauischen Sprache in ihrem Ursprunge, Wesen und Eigenschaften, 
pateikęs tą pačią mintį ir tuos pačius pavyzdžius: Wyrs illas, Arklys ßirmas, Ser-
mėga pilkà, irnei raini arba bûri (RgB 70). Vis dėlto pirmasis šią sinonimų eilę 
sudarė ir paviešino ne Ruigys, bet Perkūnas (plg. 3 pav.). 

Perkūno priekaištai vertėjui dažniausiai susiję su, jo nuomone, netinkamo 
žodžio parinkimu. Taisydamas jis paprastai siūlo kitą diferencinį ideografinį si-
nonimą, kartais du ar daugiau, plg.:
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3 PAV. PB 1812–14: sinonimų eilė: rainas, žilas, pilkas, širmas; 
Bayerische Staatsbibliothek München: 4 A. gr. b. 80
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PB 1311 l. 22. nutwers. Vulgus: ſugrêbs.
PB 141–2 l. 14. y pacz Gillyb eidama. Vulgus ſagt:  paći Gyl ‖ nunerdama.
PB 147–8 l. 19. del tokio ſmerczio ſaw newerto taw negallu atdut. ‖ Vulgus ſagt 

hier: Gálo v. c. baiſi Gál turrêjo.
PB 157–9 p. 10. l. 1. y wien draugyſt ſuſſiejo. Vulgus:  wien ‖ Dáikt ſuſ ’ego, 

ʒuweilen auch:  wien drauge oder ‖ draugen’.
PB 1511–12 l. 4. y kéturis dallykus iſźdallijus. Vulgus:  Dałykus pérda-‖ 

lyjus, oder paſkyrus.
PB 1518–19 p. 11. l. 3. duwoſtojâſi ‹err. buwo ſtojâſi› kâulas kakle. Vulgus 

ſagt beſſer: ‖  rems oder: ſpringſôjo, imgleichen: rymôjo 
kakle. 

PB 1920–21 p. 18. l. 10. Maiſźtui palówus. Vulgus: Nukimmui palowus ‖ 
oder plat: nutiłus.

PB 203 l. 15. blogo penukſźlo. Vulgus: práſto Maiſto.

Matant tokius taisymus, atrodo Perkūną nepripažinus, kad tas pats turinys 
gali turėti kelias raiškos galimybes, kad tas pats dalykas gali būti pavadinamas 
keliais žodžiais, vienu atveju akcentuojant vieną, kitu – kitą pavadinamo da-
lyko požymį (apie sinonimijos ir polisemijos santykį žr. Jakaitienė 22010: 130–
131). Tačiau sinonimų jis duoda ne tik taisydamas, bet ir savo paties teikiamuo-
se iliustraciniuose pavyzdžiuose, t. y. gyvosios kalbos pavyzdžiuose. Nors daug 
kur jų tiesiogiai neįvardija kaip sinonimų, bet sinoniminius teikiamų žodžių 
ryšius liudija jungiamieji žodžiai oder, das iſt, imgleichen, zuweilen auch arba tie-
siog kablelis tarp žodžių, plg.:

PB 1028–29 Meſzluſe oder Meźinij’ ‖ gul’. Es liegt im Miſt.
PB 1420–24 Penukſźlas aber ‖ heiſt beym Vulgo: ein Maſt=Vieh / ſonderlich 

ſagen ſie ‖ von den Schweinen. Penukſźlas, das iſt / kawôjem’s,  
pé- ‖ nim’s Meitelis. V. C. Neſźkit’, dukit’ Penukſźlui Jôwalo. ‖ Gebt 
dem Maſt=Schweinen ʒu freſſen. 

PB 1922–201 l. 11. krutancze ſźirdże. Vulgus: drébancze, oder: ſzirdis ‖ leketûj, 
krûpczoj’, &c. denn ſo lange der Menſch lebt ‖ muß das Hertʒ ſich 
rhren

PB 1825 l. 2. Smertij’ neſuláukſi. Vulgus: padwêſuſi, numirruſi
PB 2316–17 Páſaka yra ſudumôtas, ſumislytas dáiktas, ‖ nor ne bûta jo.

Taigi Perkūnas iškėlė lietuvių kalbos sinonimijos išgales ir kartu parodė tam 
tikrų sąvokų raiškos variantiškumą. Rašydamas traktatą, jis atliko lyginamąją 
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analizę: tuos variantus įvertino ir siūlė geriausią. Jos rezultatai rodo ir jo paties 
gebėjimą įvairiai pavadinti tikrovės dalykus atsižvelgiant į požymių įvairovę.

Sisteminiai santykiai tarp žodžių, kurių reikšmės priešingos, t. y. tarp anto-
nimų, PB atspindėti tik vieną kartą. Išskirtina antonimų pora: naminis – laukinis 
(apie gėles). Ji turi bendrą lyginamąjį pamatą – augimo vietos požymį. Kita pa-
našiu vietos pamatu pagrįsta pora galėtų būti naminis – medinis (apie gyvūnus), 
tačiau šiuo atveju pirmasis narys neįvardytas, o antrasis teikiamas vietoj laukinis, 
nes šis, pasak Perkūno, kalbant apie gyvūnus liaudies kalboje nevartojamas, t. y. 
laukiniai (nenaminiai) žvėrys ir paukščiai vadinami mediniais, o ne laukiniais, plg.:

PB 171–6 l. 11. Laukinne Kiaule. Vulgus redet niemahlen alſo / ſon= ‖ dern: 
Medinne kiaule, alſo auch: medinne źaſis, ántis; ‖ von den Bluhmen 
aber ſagt er: Laukinne v. c. laukinnes ‖ Rożes, woſilkos &c. ʒum 
Unterſcheid deren / ſo in den ‖ Grten wachſen und von ihnen / 
namminnes, genennet ‖ werden.

Iš socialinių leksikos aspektų minėtinas jungtuko jeib taisymas – keitimas 
jei arba kad. Manytina, kad Perkūnas įžvelgė jungtuką jeib esant pasenusį, be-
sitraukiantį iš aktyviosios vartosenos, t. y. laikė jį archaizmu. Šis jungtukas 
pasakėčių vertime galėjo atsirasti dėl religinių raštų įtakos, nes XVI–XVII a. 
juose dar buvo vartojamas. Jis fiksuotas Kleino bei Sapūno ir Šulco gramatiko-
se – jeib kartu su jei, jog, idant dažnai pridedamas asmenavimo paradigmose prie 
tariamosios nuosakos veiksmažodžių, plg.: jey / jeib / idant wadinnamas bućia 
KlG 1043; Ieib / jog / idant ſakÿćia KlG 1135; (Ieib / idant) mylėćia KlC 749; jeib 
iśkada nebutu KlG 1676; Ieib daugiaus nèſluitumbim Griekui SŠG 796. Įtrauktas 
jeib ir į žodynus (Lex, C, H, B, R), tačiau, Perkūno teigimu, jungtuko jeib liau-
dies kalboje beveik negirdėti, ypač priežasties sakiniuose. Vietoj jo sakomas jei, 
bet dažniausiai kad. Jungtuką jeib vartojo Mörlinas mokydamas katekizmo, tai 
liudija Perkūno pateiktas Mörlino kalbos pavyzdys PB 72–3, plg.: 

PB 114–9 l. 10. jeib butu Kwieczu Grudas. Vulgus sagt: jéi’, wirfft ‖ das b weg 
und ſetʒt den Accent auffs é ʒum Unterſcheid ‖ des Dativi fœminini, 
jei, ihr. Allein hier brauchen ſie / ‖ kad; denn das Wort jeib, als 
ein ut cauſale, wird man ‖ kaum bey ihnen hren / vielmehr 
ſagen ſie: Sakyk kad ‖ parneſztu, liepk kad ateitu &c.

PB 1520 l. 5. jeib Snáp kiſźuſi. Vulgus: kad Snáp &c.
PB 72–3 Gárbink Tew tawo, ir Mo- ‖ łin ‹err. Motina› tawo, jeib geray 

gywentumbei ant źemês.

Perkūno pastaba dėl jungtuko jeib turėjo parodyti, kad Mörlinas ir jo sekė-
jas Šulcas nesilaiko dar vieno iš deklaruotų principų: vartoti tik bendriausius, 
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žinomiausius žodžius, suprantamus visame krašte. Mörlinas kaip ribotoje teri-
torijoje suprantamo ir dėl to nevartotino žodžio pavyzdį buvo pateikęs veiks-
mažodžio būti praet. 3 bit MP 15–16. 

Perkūno traktatas teikia duomenų ir leksinei pragmatikai ar, žiūrint plačiau, 
lingvistinei pragmatikai, tiriančiai, kaip kalbos vienetai atskleidžia santykius 
tarp to, kas sakoma, bendravimo situacijos ir jos dalyvių – adresanto ir adresa-
to (apie leksinę pragmatiką žr. Jakaitienė 22010: 143–167). Skaidant PB tekstą į 
atskirus šnekos aktus, arba diskursus (jų sampratą žr. ir Karaliūnas 2008: 211), 
ir analizuojant jų komponentus – lokuciją (patį pasakymą), ilokuciją (pasakymu 
išreiškiamą adresanto komunikacinę intenciją) ir perlokuciją (pasakymo poveikį 
adresatui) – bei pragmatinį kontekstą, galima įvertinti ir komunikacinius tikslus, 
ir socialinius bei psichologinius bendravimo dalyvių santykius. Šis traktatas – 
įdomus šaltinis socialinės interakcijos ir kalbos kaip pagrindinės komunikacijos 
priemonės tyrimui, tačiau šio tyrimo palankiau imtis vokiečių kalbos tyrėjams.

2. ETIMOLOGIJA: SKOLINIAI

Kaip rodo bendrinių kalbų istorija, kalbos normintojai variantų atranką pa-
prastai daro pagal kelis kriterijus: 1) paveikumo (efektyvumo) – paveikus tas, 
kurį vartotojams lengva suprasti ir vartoti; 2) tapatumo (adekvatumo) – vari-
antas resp. jo forma turi perteikti informaciją tokiu tikslumu, kokio reikia var-
totojams; 3) priimtinumo – variantas resp. jo forma turi atitikti įprastas kalbos 
normas (įprastinę vartoseną) ir būti priimtinas lyderiams (Haugenas 1994, 22–
25). Mörlinas ypač akcentavo dar vieną – grynumo kriterijų – variantas turi 
būti genetiškai grynas, savakilmis. Jis siūlė išmesti visus kitakilmius žodžius, 
t. y. skolinius, nesvarbu, iš kokios kalbos jie atėję. Net jei visuotinai vartoja-
mi ir daugeliui suprantami, jie vis tiek svetimi. Nesant atitinkamo lietuviško 
žodžio, geriau esą vartoti perifrazę arba aprašymą (MP 6–8). Mörlinas rėmėsi 
Rudolpho Goklenijaus lotynų kalbos gramatika Observationum lingvae Latinae6, 
kurioje rašoma apie netinkamą, nors ir visuotinę praktiką: daugumos arba vie-
ša ir plačiai paplitusi klaida nesukuria kalbos taisyklės, daugybė klystančiųjų 
negali pateisinti klaidos (MP 17). Vis dėlto Mörlinas nebuvo nuoseklus – kitoje 
traktato vietoje jis reikalavo iš knygų pašalinti tuos bažnytinius žodžius (juos 
vadina Eccleſiaſtica, tai daugiausia polonizmai), kurie nėra įsigalėję viešojoje bei 

 6 Rudolphas Goklenijus (vok. Rudolph Gockel [Göckel] d.Ä., 1547–1628) – Marburgo universiteto 
filosofijos, metafizikos ir etikos profesorius. Jo gramatika Mörlinui buvo priimtina dėl to, kad 
joje daug dėmesio skirta praktinei lotynų kalbos vartosenai, graikų, hebrajų, vokiečių ir lotynų 
kalbų interferencijai (plg. MP 7–8, 10–11, 14, 16–24; žr. taip pat Drotvinas 2008: 142–145).
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privačiojoje vartosenoje, kaip sakoma, nevartojami prie Nammû (MP 6–7). Rei-
kia suprasti, kad jei jau įsigalėję, tai galima ir palikti. 

Šitą nenuoseklumą Perkūnas pastebėjo ir priekaištavo pasakėčių vertėjui dėl 
gausaus skolinių vartojimo. Nors pats Šulcas EP pratarmėje sakė norėjęs paban-
dyti, ar galima pasakėčias perteikti „grynais, natūraliais ir gerais lietuviškais žo-
džiais, kuriuos suprastų ir paprastas lietuvis“ („mit puren / echten / und guten 
Lit auſchen Worten / die auch ein gemeiner Littau verſtehet“ EP 3v), tačiau verti-
me daug slavizmų, šiek tiek germanizmų. Šis Perkūno priekaištas vienas rimčiau-
sių, rodantis visų pirma teorinius prieštaravimus Mörlino traktate. Perkūnas pri-
mena, kad MP karščiuojamasi dėl žodžių, seniai pasiskolintų iš lenkų ir kitų kalbų, 
bet tebevartojamų ir suprantamų. Opozicija savas – svetimas liudija Mörlino siekį 
nubrėžti aiškias ribas ir suformuoti barjerus, neleidžiančius svetimam žodžiui tap-
ti savu. Perkūnas ironizavo, kad nuomonė dėl skolinių, matyt, jau pakeista, nes 
vertime daug žodžių, kurių giminystė ir kilmė iš kitų kalbų jau esanti įrodyta:

PB 529–613 Dann ſo finde ich auch eine Contradiction in dieſen ‖ Fabeln. Es 
ſoll dieſe Uberſetʒung eine Probe und Exem= ‖ pel ſeyn / wie 
im Rubrô ſteht / nachdem in Principio Lingv. ‖ Lith. gethanem 
Vorſchlage / allwo der Autor ſehr erhitʒt ‖ iſt / ber die aus der 
Polniſchen und andern Sprachen / ‖ vor alten Ʒeiten hergeleitete 
und numehro bruchliche / ‖ verſtndliche Wrter / wenn er 
unter andern ſagt: Und ‖ geſetʒt / daß ſie auch uſu recepta, ſo 
ſolte man doch kein ‖ Sammelſurium oder Potage aus frembden 
Sprachen ma= ‖ chen / [et]c. allein hier bemercke ich / daß dieſe 
ungegrn= ‖ dete Meinung ſey gendert und unterſchiedene 
frembde ‖ Wrter gebraucht worden / als: Skárbas, Geſas ‹err. 
Ćeſas›, Liût’s, ‖ Stukkis, Slûźma, Pons, Gazpadinne, Mieſtas, Naktis, 
[et]c. ‖ welche Verwandſchafft und Herleitung aus andern ‖ 
Sprachen / anderwerts iſt erwieſen worden. 

Tarp Perkūno čia išvardytų skolinių daugiausia slavizmų (skarbas, čėsas, 
slūžma, liūtas, miestas, gaspadinė, ponas), tik vienas germanizmus (stukis). Tarp 
skolinių patekusi ir iš indoeuropiečių prokalbės paveldėta naktis. EP vartoti 
įvairiu metu į lietuvių kalbą atėję leksiniai skoliniai, dauguma jų buvo ne tik 
įsigalėję religiniuose raštuose, bet ir prigiję šnekamojoje kalboje. Retų skolinių 
EP nedaug (pvz.: Elwantû ʻdrambliųʼ EP 174, Prabajus ʻdurų sklendesʼ EP 182 ), 
nes svetimõs kultūros objektų pavadinimus stengtasi versti aprašomuoju būdu. 
Perkūnas kritikavo ir šį būdą (pavyzdžiui, laikė nesuprantamu pačiõs pirmõs 
pasakėčios pirmą sakinį GAidys kâsdam’s Mèſʒlůſe / brangû baltû Akmenelû wien 
Mèinij’ rado EP 16–8 – ką rado: deimantą ar perlą? PB 923–26), tačiau keisti ne-
siūlė ir pats pakaitų jiems neieškojo.
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Žinoma, keltinas klausimas, kodėl tiek daug skolinių pasakėčių vertime tole-
ravo Mörlinas, nors vienas svarbiausių kalbos norminimo principų ir buvo kal-
bos grynumo siekis. Veikiausiai jis neskyrė jų nuo lietuviškos kilmės žodžių ir 
nelaikė svetimybėmis. Tai liudytų kad ir pavyzdžiai, kuriais jis iliustruoja, kaip 
pats svetimybes keičia esą lietuviškais žodžiais gromata ir prova: „Ich ſage von 
der Epiſtel auff Littauiſch Gromata“ MP 96–7; „An ſtatt des Gerichts / bey den 
Iuden / von 3 Mnnern / ſage: Maauſa ydû Prowa“ MP 923–24.

Perkūnas keitė kai kuriuos EP vartotus slavizmus ir iš jų padarytus hibridus 
liaudies vartojamais žodžiais, tačiau keitimo priežasties aiškiai neįvardijo. Pa-
grindinis ir vienintelis jo argumentas siūlant kitą variantą – liaudinė vartosena 
(„Vulgus“), plg.:

PB 1710–12 l. 14. prieteliſźkay kalbint. Vulgus: meiley pakálbint.
PB 1425–26 l. 9. [...] ku ſzeſu. ‖ Vulgus: kaſzkadai. 

PB 151 l. 15. kit nilk ‹err. niek› nedûmòjent. Vulgus: Neminoj’ éſant.
PB 1619 p. 12. l. ult. źiemôs Geſe ‹err. Ćeſe›. Vulgus lieber: źiem.
PB 1628 l. 6. Smertéln Ron padare. Vulgus: n’iſźgytinai lieźe. 

PB 147–8 l. 19. del tokio ſmerczio ſaw newerto taw negallu atdut. ‖ Vulgus ſagt 
hier: Gálo v. c. baiſi Gál turrêjo. 

PB 1825 l. 2. Smertij’ neſuláukſi. Vulgus: padwêſuſi, numirruſi 

Yra keletas atvejų, kur taisydamas Perkūnas pats teikė panašų skolinį ar hi-
bridą – tiek vietoj lietuviško žodžio (rečiau), tiek vietoj kito skolinio resp. hi-
brido (dažniau), plg.: 

PB 1316 l. 19. rodeſi dekui ſakyſenti, Vulgus: dejoſi, oder bûk. 
PB 1317 p. 7. l. 6. Sopoſt. Vulgus. Zopoſt.
PB 152 l. 20. Nepekorawôta. Vulgus lieber: be korôs 
PB 1815 l. ult. Daug wynugû. Vulgus: Rinſźwinugiû. 
PB 1823 p. 16. l. 2. t czeſ neſuláukſi. Vulgus ſagt: to czeſo. 
PB 204 l. 16. aſz wéliju. Vulgus: b{ė}ſiwéliju. 

Nemažai skolinių (dažniausiai slavizmų) yra PB sakiniuose bei frazėse, ku-
riomis Perkūnas, komentuodamas taisomą žodį ar žodžių junginį, papildomai 
iliustravo liaudiškąją vartoseną, plg.:

PB 1025 Po Stubb, po Mieſt waikſztinej’ 
PB 1213–15 Bérn’s Ly- ‖ czyna apſidêjes pradêjo gandt’ Waikáićius, na anie  

iſſigſt, ‖ wiſk-gi paméte, begt’, klykt’, sleptis’ 
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4 PAV. Quandt 4 34v: įrašas apie Perkūno lietuvių kalbos žodyno ir lietuviškų priežo-
džių rinkinio rankraštį; GStA PK: XX. HA Hist. StA Königsberg, Hs. 2
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PB 1417–18 Wilkai Péno ‖ jieſźkódami papûſtij Lôn Waikám’s  Ul nuboginno 
PB 1422 Penukſźlas, das iſt / kawôjem’s, pé- ‖ nim’s Meitelis. 

PB 196–7 Buttas pro ſweczus laikomas, ‖ oder ſwetlyćia 
PB 2316–17 Páſaka yra ſudumôtas, ſumislytas dáiktas, ‖ nor ne bûta jo

Vartojo Perkūnas ir terminą germanizmas, tačiau taikė ne žodžiui, bet frazei: 

PB 144–6 l. 19. Ir Pelle ſawo Nuſkendim po Akiu matydama. Ein ‖ feiner 
Germaniſmus, Vulgus: Ir Pełe matydama nuſkſenti ‖ ſake.

Vertinant PB užfiksuotą leksiką pagal kilmę ir amžių, t. y. žiūrint leksikos 
genetinės diferenciacijos, žodžiai gali būti analizuojami kaip XVIII a. pradžioje 
vartoti veldiniai ir neologizmai (jų sampratą žr. Urbutis 22008: 308–310). PB 
nemažai seniausiam lietuvių kalbos leksikos sluoksniui priklausančių žodžių, 
laikomų indoeuropietiškaisiais veldiniais, taip pat baltų ir slavų bendrybių, bal-
tų ir tik lietuvių kalbai būdingų žodžių. Atskiro lietuvių kalbos gyvavimo lai-
kotarpiu atsiradę ir dauguma šiuose šaltiniuose vartojamų skolinių – slavizmų 
ir germanizmų (skolinių apžvalgą žr. Aleknavičienė, Schiller 2008: 154–159). 

Gana gausus skolinių pateikimas PB vertintinas dvejopai: arba jie neatpažin-
ti kaip skoliniai, arba norėta parodyti, kad tai įprastas lietuvių kalbos reiškinys. 
Apibendrinant pasakytina, kad Perkūnas nekėlė žodžių kilmei tokių griežtų rei-
kalavimų kaip Mörlinas. Nors ir suprato kai kuriuos žodžius esant atėjusius iš kitų 
kalbų, bet griežtõs ribos tarp savų ir svetimų nebrėžė, vartojimo sričių nesiaurino, 
keisti lietuviškais nereikalavo. Daug dėmesio skoliniams veikiausiai būtų ir ne-
skyręs, jei nebūtų pastebėjęs nenuoseklumų Mörlino teorijoje ir Šulco praktikoje. 

3. FRAZEOLOGIJA

Ir Mörlinas, ir Perkūnas pripažino esant specifinių žodžių junginių, teikian-
čių informacijos apie savitai žmonių suvokiamas tikrovės realijas, jas pavadi-
nančių ne tiesiogiai, bet perprasmintai, taigi išskyrė specifinį leksikos sluoksnį, 
leksikologijoje vadinamą frazeologizmais. Mörlinas pirmasis atkreipė dėmesį 
į tai, kad lietuvių kalboje yra posakių, pažodžiui neišverčiamų į vokiečių ir ki-
tas kalbas. Mintį apie sąlyginį metaforų, alegorijų, patarlių, sentencijų ir posa-
kių neišverčiamumą jis perėmė iš Goklenijaus gramatikos, rėmėsi ir panašia ita-
lų humanisto, filologo, poeto Julijaus Cezario Skaligerio (Julius Caesar Scaliger, 
1484–1558) nuomone (MP 21–23).
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Tiek Mörlinas, tiek Perkūnas vartojo lotynišką terminą idiotismus. PB šiuo 
terminu yra apibūdinti du pavyzdžiai ir dar kartą jis pavartotas apibendrinant 
pasakėčių vertimą kaip prieštaraujantį lietuviškai kalbėsenai:

PB 1117–27 Daß ein Idio- ‖ tiſmus sey: Jáućies gywt geſteh ichs / aber hieher 
ſchickt ‖ ſichs nicht. Der Vulgus ſagt: Neźinnójei Jáućieis gywt, ‖ 
das iſt / árt’, iſźmôkſi gywt’ Arkleis. Dieſes Wort brau= ‖ chen ſie 
propriè vom Ackerbau. Ne tur ne Plàuko (Gal- ‖ wijû) ku gyws? Er 
hat keine Klau Vieh / womit wird ‖ er den Acker betreiben? 

PB 155–6 l. 12. Naſrus atwers. Vulgus nach ſeinem Idiotiſmo ſagt: ‖ iſſiźojs 
iſźmete.

PB 219–13 So wie nun aus dieſem allen erhellet / daß die ʒehen ‖ Fabelchen / 
die kaum einen Bogen ausmachen drff= ‖ ten / sehr wider den 
Litthauſchen idiotiſmum und alſo ‖ contra Vulgus, von dem man 
berflßige Worte machet / ‖ ſchnurſtracks lauffen.

Nė vienas iš dviejų čia nurodytų žodžių junginių (Jáućies gywt PB 1118, 
iſſiźojs iſźmete PB 156) pagal dabartinę idiomos sampratą (žr. Burger 42010: 
85–105, Jakaitienė 22010: 286–288) nepriskirtinas idiomoms, t. y. semantiš-
kai visiškai nemotyvuotiems frazeologizmams, kurių dėmenys, atskirai imant, 
yra desemantizuoti. Tai veikiau laisvieji gyvosios kalbos žodžių junginiai. Tik 
Jáućies gywt PB 1118 gali būti laikomas stabiliuoju junginiu, vadinamąja kolo-
kacija (dėl sampratos žr. Marcinkevičienė 2001: 83–85; Burger 42010: 52–55; 
Jakaitienė 22010: 281), ar tropiniu frazeologizmu, bet ne idioma. Perkūno var-
tojamas idiotismus suprastinas dvejopai: kaip ‘savitas posakis’ ir kaip ‘įprastinė 
vartosena’. Panaši šio termino samprata ir MP bei EP (žr. MP 32–6, MP 1627–31, 
MP 2111–23, EP [2]14–21, EP 31–3), plg. MP:

MP 32–6 ſind ‖ einige von dieſen ſo pertinaces geworden / daß Sie durch = ‖ 
aus nichts wollen paſſiren laſſen / was Ihnen nur ein we= ‖ nig 
ſuſpect iſt / und mit Ihrem Idiotiſmo nicht berein ‖ kommt. 

MP 1627–171 Und denſelben muß man fleißig ‖ examiniren ex Idiotiſmis 
hujus lingvæ: und alle Reden ‖ und Redens=Arten / die mit 
dem Deutſchen berein ‖ kommen / mſſen vor ſuſpect gehalten 
und angeſehen wer= ‖ den / und ſind daher nicht ſicher ʒu 
gebrauchen / ſondern ‖ vielmehr ʒu meiden / und ʒu verwerffen

MP 2111–23 Hieher ge= ‖ hren nun vor allen Dingen die Idiotiſmi 
Lithvanici, huic ‖ lingæ proprii ac ſingulares loquendi modi. Und 
die ‖ findet man nicht in der Grammatica. Und ſo ja welche ‖ 
ſeyn / ſo ſinds wenigſtens [...] Da wird man hernach den 
Unterſcheid ‖ ſehen / und erkennen knnen / quod aliud ſit 
Grammaticè, ‖ & aliud Idioticè & Lithvanicè loqui.
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Mörlinas teigė, kad pagal idiomas galima atskirti savus žodžius nuo skolinių – 
laikyti įtartinais visus žodžius ir posakius, kurie sutampa su vokiškais. Sutampan-
čių reikią vengti, šalinti iš lietuviškų žodžių ir priežodžių rinkinių (MP 16, 22–23). 

Stabiliųjų posakių – tiek motyvuotųjų, tiek nemotyvuotųjų – ar patarlėms 
artimų sakinių, PB pateikta nemažai, plg.: 

PB 1412 Krauj ſawo atgaut ‘atkeršyti, atsiskaityti’
PB 149 Gal ſaw paſidaryſu ‘nusižudysiu’
PB 148 baiſi Gál turrêjo ‘mirė baisia mirtimi’
PB 153 Pedas dut ‘pamokyti, patarti, duoti mintį’

PB 157–8  wien ‖ Dáikt ſuſ ’ego ‘krūvon, kartu, į vieną vietą’ 
PB 1616 Diaw’s ‹err. Diew’s› mane iſź tu Bedû iſźgane ‘išgelbėjo’

PB 187–8 Pade’ ‖ Die’s! ‘sakoma sveikinant dirbantį’ 

PB 516 Jau buwo nutwers Kurt’s kiſźk, ałe tikt’ iſźbêgo 
PB 1119–20 Neźinnójei Jáućieis gywt, ‖ das iſt árt ,́ iſźmôkſi gywt’ Arkleis
PB 1115–16 Buwo Diew’s dáws, ‖ ałe neźinnojo kawôt, iſźwartôt 
PB 1121–22 Ne tur ne Plàuko (Gal- ‖ wijû) ku gyws?

PB 1127 Man pargywéns, kur gáuſi kit? 
PB 123 Sawo Jáućieis atgywenau 
PB 1314 nei dilwo ‹err. diewo›, nei wél’no bijodamaſi 

Yra žinoma, kad Perkūnas ir pats užrašinėjo lietuviškus priežodžius, patarles 
bei posakius. Jo rinkinį minėjo Mörlinas kaip didelį ir vertingą, pageidavo, kad 
būtų platinamas ir pildomas, bet ne vokiškais, o „grynais“ lietuviškais, pridedant 
dar ir paaiškinimų, kaip darė Erazmas Roterdamietis savo patarlių rinkinyje7: 

MP 2224–232 §. 33. Drum iſt die Arbeit des Tit. Herrn Pfar= ‖ rern von 
Walterkehm / Perkuhnii, ein vieles werth / ‖ der einen ʒiemlichen 
Vorrath von Sprch=Wrtern ʒuſam= ‖ men getragen hat. Nur 
das eine verlange ich dabey / daß ſie ‖ dilatiret / und propter 
copiam vocabulorum (wenn ja ‖ Tit. Herr Walterkehmer ſelbſt ſo 
eine groſſe Arbeit nicht ber ‖ ſich nehmen wolte [etc.]) nicht 
mit Germaniſmis angefllet / ‖ ſondern von einem puren Littauen 
ampliciret / und mit an= ‖ dern Worten gegeben werden. Eraſmus 
hat ſeine Proverbia weitlufftig gnug gemachet.

 7 Erazmas Roterdamietis (Erasmus [Desiderius] von Rotterdam, 1469–1536) 1500 m. Paryžiuje 
išleido Antikos autorių 818 patarlių ir priežodžių rinkinį Adagia, 1536-aisiais išėjo komentuotas 
3260 vienetų rinkinys. Daug kartų perleistas, populiarus ir XVIII a.
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Perkūnas rašė ir vokiečių–lietuvių kalbų žodyną. Jį buvo matęs Ruigys, ta-
čiau tolesnis žodyno likimas jam buvo nežinomas (R 2v–3r)8. Perkūno žodyną 
ir kelių šimtų priežodžių rinkinį nurodo ir Jonas Jokūbas Kvantas (Johann Jacob 
Quandt, 1686–1772) aprašydamas Valtarkiemio parapijos kunigus (plg. 4 pav.): 

Quandt 4 34r 1690. Jacob Perkuhn, Ißdagga-Pr. [...] Er hat ein geſchrieben[e]s 
Litth. Lexicon auch einige centurien v[on] Proverbiis Lithvanici i[n] 
MSto ſreilaße[n] 

Nei žodynas, nei priežodžių rinkinys nėra išlikę9, tačiau jų paminėjimas 
dviejuose XVIII a. šaltiniuose nepalieka abejonių, kad XVIII a. pradžioje imta 
fiksuoti posakius ir specifinius žodžių junginius, turinčius vientisą reikšmę, iš-
siskiriančius sustabarėjimu ir vaizdingumu, teikiančius informacijos apie savitą 
tikrovės suvokimą, minčių bei jausmų reiškimą. Senų lietuviškų priežodžių ir 
posakių rinkinį, beje, ketino parengti ir pats Mörlinas, ragino ir kitus pasidalin-
ti tuo, ką turi, ir taip sukaupti dideles jų atsargas (MP 21). Perkūnas, skirtingai 
negu Mörlinas, nekėlė klausimo ir dėl frazeologizmų kilmės, neskirstė į sava-
kilmius ir skolintinius ar verstinius. 

4. IŠVADOS

Jokūbas Perkūnas traktate Wohlgegründetes Bedenken über die ins Litauische 
übersetzten zehn Fabeln Aesopi und derselben passionierte Zuschrift (1706, PB) teo-
riniam leksikos normų svarstymui skyrė daug mažiau dėmesio negu Michaelis 
Mörlinas traktate Principium primarium in lingva Lithvanica (1706, MP). Perkū-
no lingvistinė veikla labiau rėmėsi praktiniu (empiriniu) lygmeniu – kalbos 

 8 Žodyną sudarinėjo ir Perkūno pirmtakas Valtarkiemio parapijos klebonas Ernestas Dicelijus 
(Ernestas Dietzelius, Ditzel, 1629–1692). Perkūnas 1690–1692 m. buvo jo adjunktas, vėliau 
tapo šios parapijos kunigu. Ruigys į šią parapiją atėjo 1708-aisiais. Jis sako rėmęsis Dicelijaus 
rankraščiu („die locos des ſel. Herrn Ernesti Dizelii“ R 4r–4v) rengdamas lietuvišką žodyno re-
gistrą. Tikėtina, kad Perkūnas savo rankraščius išsivežė į Įsrutį.

 9 Jurgis Lebedys (1956: 14–16) darė prielaidą, kad LMAVB saugomas priežodžių, patarlių ir mįs-
lių rinkinys Litauische Sprichwörter und Rätsel galbūt galėtų būti priskiriamas Perkūnui, tačiau 
2011 m. nustatyta, jog šis rinkinys – Trempų kunigo Jokūbo Brodovskio (Jacob Brodowski, 
1692–1744) autografas (Aleknavičienė 2011: 39–72), išskyrus keliolika vėlesnių Gotfrydo Os-
termejerio (Gottfried Ostermeyer, 1716–1800) prierašų (Aleknavičienė 2012: 23–51). Tad nebe-
lieka pagrindo tiesiogiai sieti jį su Perkūno vardu, juo labiau kad nematyti bent kiek aiškesnio 
ryšio tarp minėto rinkinio ir PB.
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duomenų rinkimu, lyginimu ir teikimu, bet ne teoriniais apibendrinimais ir 
griežtų sprendimų priėmimu. 

Perkūno taisyti Ezopo pasakėčių (1706, EP) žodžiai ir žodžių junginiai ro-
do, kaip jis suvokė klausimus, kuriuos dabar tiria leksikologija. Perkūnas iškėlė 
mintį apie lietuvių kalbos žodžių daugiareikšmiškumą, laikydamas jį dėsningu 
lietuvių kalbos sistemos reiškiniu. Jis parodė, kad raiškõs ir turinio santykis ne-
gali būti suprantamas supaprastintai: vieną raišką nebūtinai turi atitikti viena 
leksinė reikšmė. 

EP žodžių junginių, sudarytų nesilaikant gyvojoje kalboje įprasto leksinio ir 
gramatinio junglumo, pažeidžiant semantinės dermės principą, taisymas liudija 
leksinės semantinės sistemos suvokimą – sintagminius santykius. Paradigminių 
santykių suvokimą rodo žodžių jungimas į sinonimų eiles (sinoniminių paradi-
gmų sudarymas). Perkūnas iškėlė lietuvių kalbos sinonimijos išgales (vartojo ter-
miną Synonyma) ir kartu parodė tam tikrų sąvokų raiškos variantiškumą. Nors 
kai kur raiškos galimybes buvo linkęs siaurinti, bet jo paties pateikti pavyzdžiai 
liudija gebėjimą tikrovės dalykus pavadinti atsižvelgiant į požymių įvairovę. 

Vertindamas EP kalbą, Perkūnas įžvelgė tapatumo (adekvatumo) taisyklės pa-
žeidimų leksikos srityje: vertėjas netinkamai naudojosi kalbos išgalėmis, nerado 
priemonių tolimõs ir nepažįstamos kultūros sąvokoms perteikti, nesilaikė rašy-
bos ir kirčiavimo taisyklių. Žodžių raiškos sutapimą ar panašumą (homografai), 
dėl kurio atsiranda kliuvinių komunikacijos procese, Perkūnas laikė tokia pat 
problema kaip nesuprantamų žodžių vartojimas. Spręsdamas, koks atitikmuo bū-
tų geriausias, pats rėmėsi tiek kiekybiniu kriterijumi – rinkosi labiau paplitusią 
vartoseną, tiek kokybiniu – ieškojo sąvokas geriausiai atitinkančios raiškos formų. 

Perkūno pozicija skolinių atžvilgiu nebuvo tokia kategoriška kaip Mörlino. 
Jis daug nuosaikiau žiūrėjo į skolinių vartojimą – laikėsi nuomonės, kad kalbo-
je prigiję ir visuotinai vartojami nelietuviški žodžiai paliktini ir raštų kalboje. 
Priekaištai pasakėčių vertėjui dėl gausaus skolinių vartojimo paremti pastebėtu 
neatitikimu tarp teorinių Mörlino reikalavimų ir kalbos realizacijos Ezopo pa-
sakėčių vertime.

Perkūnas, kaip ir Mörlinas, išskyrė stabiliuosius žodžių junginius, teikian-
čius informacijos apie savitai žmonių suvokiamas tikrovės realijas; jų vartotas 
terminas idiotismus suprastinas dvejopai: kaip ‘savitas posakis’ ir kaip ‘įprasti-
nė vartosena’. Perkūnas, skirtingai negu Mörlinas, nekėlė reikalavimo griežtai 
atriboti skolintinius frazeologizmus nuo savakilmių.

Perkūno vartojami terminai ir teiginiai leidžia įžvelgti leksikologijos užuo-
mazgas ir daryti išvadą, kad filologinė diskusija gana anksti paskatino lingvis-
tinės minties raidą ir šioje kalbos mokslo srityje.



 Straipsniai / Articles 35

Leksikologijos pradmenys Jokūbo Perkūno traktate Wohlgegrün-
detes Bedenken über die ins Litauische übersetzten zehn Fabeln Aesopi 
und derselben passionierte Zuschrift (1706)

ŠALTINIAI IR LITER ATŪR A

Aleknav ič ienė Ona,  Sch i l ler  Chr i s t i ane 2002: Rastas antras Michaelio Mör-
lino Principium primarium in lingva Lithvanica (1706) egzempliorius. – Archivum Lithu-
anicum 4, 79–98.

A leknav ič ienė Ona,  Sch i l ler  Chr i s t i ane 2003:  Jacobas Perkuhnas prieš Mi-
chaelį Mörliną, Johanną Schultzą ir Philippą Ruhigą traktate Wolgegrndetes Bedencken 
Uber die Ins Litthauſche Uberſetʒte ʒehen Fabeln Æſopi, Und derſelben pasſionirte Ʒuſchrifft 
(1706). – Archivum Lithuanicum 5, 15–50.

A leknav ič ienė Ona,  Sch i l ler  Chr i s t i ane,  par., 2008: Jokūbo Perkūno traktatas 
Wohlgegründetes Bedenken über die ins Litauische übersetzten zehn Fabeln Aesopi 
und derselben passionierte Zuschrift. Kritinis komentuotas leidimas ir studija. Vilnius: 
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas.

A leknav ič ienė Ona 2011: Rankraštinio šaltinio Litauische Sprichwörter und Rätsel 
atribucija. – Archivum Lithuanicum 13, 39–72.

A leknav ič ienė Ona 2012: Gotfrydo Ostermejerio prierašai Jokūbo Brodovskio 
rankraščiuose: Litauische Sprichwörter und Rätsel ir Lexicon Germanico-Lithvanicvm et 
Lithvanico-Germanicvm. – Acta Linguistica Lithuanica 67, 23–51.

B – [Brodovsk i s  Jokūbas]  LEXİCON GERMANİCO=LİTHVANİCVM ET Lİ-
THVANİCO=GERMANİCVM Darinnen ſo wohl die Vocabula Biblica Veteris et Novi 
Teſtamenti, als auch Vocabula Domeſtica item ber ʒweÿ Tauſend Proverbia und ber ein 
Hundert Aenigmata Lithvanica und viele Phraſes anʒutreffen und alſo wo nicht gantʒ vllig 
doch ʒiemlich Complet iſt. Welches alles GOTT allein ʒu Ehren und denen Liebhabern der Li-
thauiſchen Sprache ʒum Beſten mit großer Mhe und Fleiß ʒuſammen getragen. von İacobo 
Brodowskÿ Præcentor Trempenſi, [prieš 1744]; LMAVB RS: f. 137 – 15; dokumentinis lei-
dimas: Jokūbas Brodovskis, Lexicon Germanico=Lithvanicvm et Lithvanico=Germanicvm. 
Rankraštinis XVIII amžiaus žodynas. Dokumentinis leidimas su faksimile, perrašu ir žodžių 
indeksu 1–3, parengė Vincentas Drotvinas. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2009.

[Brodovsk i s  Jokūbas]  Littauiſche Sprichwörter und Rätſel, [po 1716], LMAVB RS: 
f. 137 – 1; internetinis leidinys: perrašas, lietuviškų žodžių formų konkordancijos, in-
deksas: Jokūbas Brodovskis, Litauische Sprichwörter und Rätsel, po 1716, parengė Ona 
Aleknavičienė, Vytautas Zinkevičius, 2011, www.lki.lt/seniejirastai.

Burger Ha ra ld 42010: Phraseologie. Eine Einführung am Beispiel des Deutschen. Ber-
lin: Erich Schmidt Verlag.

C – Clavis Germanico-Lithvana [po 1680]; LMAVB RS: f. 137 13 – 14; faksimilinis 
leidimas: Clavis Germanico-Lithvana. Rankraštinis XVII amžiaus vokiečių–lietuvių kalbų 



ONA ALEKNAVIČIENĖ

36 Acta L ingu i s t ic a L ithuan ica LXXII

žodynas 1–2, parengė Vincentas Drotvinas. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 
1995–1997; 3–4, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1997.

Cit av ič iūtė L iuc ija ,  par., 2008: Jono Šulco Ezopo pasakėčios. Dokumentinis leidi-
mas ir straipsniai. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas.

Di ly tė Da l i a  2008: Jono Šulco Ezopo pasakėčių vertimo klausimai. – Citavičiūtė 
2008, 167–184.

Drotv ina s Vincenta s ,  par., 2008: Michaelio Mörlino traktatas Principium prima-
rium in lingva Litvanica. Dokumentinis leidimas ir studija. Vilnius: Lietuvių literatūros 
ir tautosakos institutas. 

EP – [Šu lca s  Jonas]  Die Fabuln ÆSOPI, Ʒum Verſuch Nach dem PRINCIPIO Li-
thvanicæ Lingvæ, Littauiſch vertiret von Johann Schultʒen / S. Miniſt. Cand. Knigsberg / 
gedruckt in der / von S. K. M. privilegirten / Georgiſchen Buchdruckerey / 1706; doku-
mentinis leidimas: Citavičiūtė 2008; internetinis leidinys: perrašas, lietuviškų žodžių 
formų konkordancijos, indeksas: Jonas Šulcas, Ezopo pasakėčios, 1706, parengė Liucija 
Citavičiūtė, Ona Aleknavičienė, Vytautas Zinkevičius, 2007, www.lki.lt/seniejirastai.

H – [Hakas Fr ydr icha s Vi lhelmas]  VOCABVLARIVM LITTHVANICO-GER-
MANICVM, ET GERMANICO-LITHVANICVM [...] Nebſt Einem Anhang einer kurtʒ-
gefaßten Litthauiſchen Grammatic. Ausgefertiget von Friederich Wilhelm Haack [...] HALLE, 
Druckts Stephanus Orban, Univerſ. Buchdr. [1730]; kritinis leidimas: Vilma Zubaitienė 
(par.), Frydrichas Vilhelmas Hakas, Vocabvlarivm Litthvanico-Germanicvm, et Germani-
co-Litthvanicvm... Nebst einem Anhang einer kurtzgefassten Litthauischen Grammatic (1730) 
1–2. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2012.

Haugenas Eina ra s 1994: Kalbotyra ir kalbos planavimas. – Sociolingvistika ir kalbos 
kultūra, sud. Laima Grumadienė, Rūta Marcinkevičienė. Vilnius: Gimtoji kalba, 14–27.

Jaka it ienė Eva lda 1988: Leksinė semantika. Monografija. Vilnius: Mokslas.

Jaka it ienė Eva lda 22010: Leksikologija. Studijų knyga. Vilnius: Vilniaus universi-
teto leidykla.

Ka ra l iūnas  Simas 2008: Kalbos vartojimas ir socialinis kontekstas. Vilnius: Lietuvių 
kalbos institutas.

KlG – [K leina s Dan iel ius]  GRAMMATICA Litvanica Mandato & Autoritate SE-
RENISSIMI ELECTORIS BRANDENBURGICI adornata, & præviâ Cenſurâ primùm in 
lucem edita à M. DANIELE Klein / Paſtore Tilſ. Litv. Præmiſſa eſt ad Lectorem Præfatio 
non minùs utilis, quàm neceſſaria. Cic. de Clar. Orat. Nihil ſimul eſt & inventum & perfec-
tum. REGIOMONTI, Typis & ſumptibus JOHANNIS REUSNERI, Anno χρισογονίας cIɔ 
Iɔc. LIII; faksimilė, vertimas į lietuvių kalbą: Pirmoji lietuvių kalbos gramatika. 1653 me-
tai, atsakingasis redaktorius Jonas Kruopas. Vilnius: Valstybinė politinės ir mokslinės 



 Straipsniai / Articles 37

Leksikologijos pradmenys Jokūbo Perkūno traktate Wohlgegrün-
detes Bedenken über die ins Litauische übersetzten zehn Fabeln Aesopi 
und derselben passionierte Zuschrift (1706)

literatūros leidykla, 1957, 65–272; Kazimiero Eigmino vertimas: 395–528; interne-
tinis leidinys: perrašas, lietuviškų žodžių formų konkordancijos: Danielius Kleinas, 
Grammatica Litvanica, 1653, parengė Mindaugas Šinkūnas, Vytautas Zinkevičius, 2011, 
www.lki.lt/seniejirastai.

KlC – [K leina s Dan iel ius]  M. DANIELIS KLEINII COMPENDIUM LITVA-
NICO-GERMANICUM, Oder Kurtʒe und gantʒ deutliche Anfhrung ʒur Littauſchen 
Sprache / wie man recht Littauſch leſen / ſchreiben und reden ſol. Cum Privilegio S.R.M. Pol. 
& Seren. Elect. Brandenb. Knigsberg / Gedruckt und verlegt durch Iohann Reuſnern / M.
DC.LIV; faksimilė, vertimas į lietuvių kalbą: Pirmoji lietuvių kalbos gramatika. 1653 me-
tai, atsakingasis redaktorius J[onas] Kruopas. Vilnius: Valstybinė politinės ir mokslinės 
literatūros leidykla, 1957, 275–394; Emilijaus Kraštinaičio vertimas: 529–610; inter-
netinis leidinys: perrašas, lietuviškų žodžių formų konkordancijos: Danielius Klei-
nas, Compendium Litvanico-Germanicum, 1654, parengė Mindaugas Šinkūnas, Vytautas 
Zinkevičius, 2011, www.lki.lt/seniejirastai. 

Kuzav in i s  Kaz imiera s  1996: Lotynų–lietuvių kalbų žodynas. Vilnius: Mokslo ir 
enciklopedijų leidykla.

Lebedys Ju rg i s  1956: Pirmieji smulkiosios lietuvių tautosakos rinkiniai. – Smul-
kioji lietuvių tautosaka XVII–XVIII a. Priežodžiai, patarlės, mįslės, parengė Jurgis Lebe-
dys. Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 5–40.

Lex – Lexicon Lithuanicum [XVII amžiaus vidurys]; LMAVB RS: f. 137 – 10; doku-
mentinis leidimas: Lexicon Lithuanicum. Rankraštinis XVII a. vokiečių–lietuvių kalbų žo-
dynas, parengė Vincentas Drotvinas. Vilnius: Mokslas, 1987.

LKŽe – Lietuvių kalbos žodynas 1–20, 1941–2002. Elektroninis variantas, redaktorių 
kolegija: Gertrūda Naktinienė (vyr. redaktorė), Jonas Paulauskas, Ritutė Petrokienė, 
Vytautas Vitkauskas, Jolanta Zabarskaitė. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2005, 
www.lkz.lt.

Lutzeier  Peter  Rol f  2002: Der Status der Lexikologie als linguistische Diszi-
plin. – Lexikologie. Ein internationales Handbuch zur Natur und Struktur von Wörtern und 
Wortschätzen 1, hrsg. von D. Alan Cruse. Berlin, New York: Walter de Gruyter, 2002, 
1–14.

Marc inkev ič ienė Rūta 2001: Tradicinė frazeologija ir kiti sustabarėję kalbos vie-
netai. – Lituanistica 4(48), 81–98.

MP – [Mörl ina s Michael i s]  Ʒur wollmeinenden Vereinigung Und Einmthigen Be-
dencken über das Principium primarium In Lingva Lithvanica, In den Worten: LOQVEN-
DUM CUM VULGO, enthalten [...] M. Mörlin. P. Gumb. Knigsberg / gedruckt In der / von 
Sr. Knigl. Majeſt. privilegirten / Georgiſchen Buchdruckerey. Anno 1706; dokumentinis 
leidimas: Drotvinas 2008; internetinis leidinys: perrašas, lietuviškų žodžių indeksas: 



ONA ALEKNAVIČIENĖ

38 Acta L ingu i s t ic a L ithuan ica LXXII

Michaelis Mörlinas, Principium primarium in lingua Lithuanica, 1706, parengė Vincentas 
Drotvinas, 2008, www.lki.lt/seniejirastai.

PB – [Perkūnas Jokūbas]  Wolgegrndetes Bedencken / Uber die / Ins Litthauſche / 
Uberſetʒte ʒehen Fabeln Æſopi, Und derſelben pasſionirte Ʒuſchrifft / Auf Begehren eines 
Liebhabers der Litthauſchen Sprachen / Aufgeſetʒt von Iacob Perkhun / Pfarrern ʒu Walter-
kehmen. Leipʒig und Franckfurt / Anno 1706; kritinis leidimas: Aleknavičienė, Schiller 
2008; internetinis leidinys: perrašas, lietuviškų žodžių formų konkordancijos, indek-
sas: Jokūbas Perkūnas, Wohlgegründetes Bedenken über die ins Litauische übersetzten zehn 
Fabeln Aesopi und derselben passionierte Zuschrift, 1706, parengė Ona Aleknavičienė, 
Christiane Schiller, Vytautas Zinkevičius, 2008, www.lki.lt/seniejirastai.

Quandt 4 – [Kvanta s  Jonas Jokūbas]  Preuss[ische] Presbyterologie 4 [prieš 1772]; 
GStA PK: XX. HA Hist. StA Königsberg, Hs. 2.

R, Rlv, Rvl – [Ru igys P i lypa s]  Littauiſch=Deutſches und Deutſch=Littauiſches Lexi-
con, Worinnen ein hinlnglicher Vorrath an Wrtern und Redensarten, welche ſowol in der H. 
Schrift, als in allerley Handlungen und Verkehr der menſchlichen Geſellſchaften vorkommen, 
befindlich iſt: [...] von Philipp Ruhig, Pfarrern und Seniore ʒu Walterkehmen, Inſterburgiſchen 
Hauptamtes. Knigsberg, druckts und verlegts I. H. Hartung, 1747; perrašas, lietuviškų žo-
džių formų konkordancijos, parengė Vilma Zubaitienė, Vytautas Zinkevičius, 2011, 
Lietuvių kalbos instituto Senųjų raštų duomenų bazė, Inv. Nr. T-44, K-1-44; Rlv – lie-
tuvių–vokiečių kalbų, Rvl – vokiečių–lietuvių kalbų dalis.

RgB – [Ru igys P i lypa s]  Betrachtung der Littauiſchen Sprache, in ihrem Urſprunge, 
Weſen und Eigenſchaften [...] von Philipp Ruhig, Pfarrern und Seniore ʒu Walterkehmen, im 
Hauptamt Inſterburg. Knigsberg, druckts und verlegts Johann Heinrich Hartung, 1745; fak-
similė, vertimas į lietuvių kalbą: Ruigys 1986, 20–164.

RgM – [Ru igys P i lypa s]  MELETEMA, è re ipſa, Autoribus variis, atq[ue] experien-
tia, ſiſtens LINGVAM Lituanicam [...] à Philippo Ruhigio, Inſterb. Pruſſo, Eccleſiæ Walterke-
menſis in Diſtrictu Inſterburgenſi Paſtore Germanico-Lituanico [...] [1735]; faksimilė, verti-
mas į lietuvių kalbą: Ruigys 1986, 167–396.

Römer Chr i s t ine,  Matzke Br ig it te 2 2005: Lexikologie des Deutschen. Eine 
Einführung. Tübingen: Gunter Narr Verlag.

Ru igys P i lypa s 1986: Lietuvių kalbos kilmės, būdo ir savybių tyrinėjimas, parengė Vy-
tautas Jurgutis, Valerija Vilnonytė. Vilnius: Vaga. 

SŠG – [Sapūnas Kr i s tupa s ,  Šu lca s  Teof i l i s]  COMPENDIUM GRAMĀTI-
CÆ LITHVANICÆ Theophili Schultʒens Past: Cattenov, REGIOMONTI: Typis Friderici 
Reuſneri, [...] Aō: 1673; faksimilė, vertimas į lietuvių kalbą, lietuviškų žodžių indeksas: 
Sapūno ir Šulco gramatika, parengė Kazimieras Eigminas, Bonifacas Stundžia. Vil-
nius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1997; internetinis leidinys: perrašas, 



 Straipsniai / Articles 39

Leksikologijos pradmenys Jokūbo Perkūno traktate Wohlgegrün-
detes Bedenken über die ins Litauische übersetzten zehn Fabeln Aesopi 
und derselben passionierte Zuschrift (1706)

lietuviškų žodžių formų konkordancijos: Kristupas Sapūnas, Teofilis Šulcas, Compen-
dium grammaticae Lithvanicae, 1673, parengė Mindaugas Šinkūnas, Vytautas Zinkevi-
čius, 2010, www.lki.lt/seniejirastai.

Urbut i s  Vinca s 22008: Leksikos genetinė diferenciacija. – Lietuvių kalbos enciklo-
pedija, antrasis patikslintas ir papildytas leidimas, sudarė Kazys Morkūnas, redagavo 
Vytautas Ambrazas. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 308–310.

The Basics of Lexicology in the Tractate 
Wohlgegründetes Bedenken über die ins Litauische 
übersetzten zehn Fabeln Aesopi und derselben 
passionierte Zuschrift (1706) by Jokūbas 
Perkūnas

SUM M A RY

The tractate of Jokūbas Perkūnas Wohlgegründetes Bedenken über die ins Litauische über-
setzten zehn Fabeln Aesopi und derselben passionierte Zuschrift (1706, hereinafter referred to 
as PB) is analysed as a source of linguistic idea in lexicology in this article.

While analysing the skills of the translator of the Aesop’s fables Die Fabuln Aesopi (1706, 
hereinafter referred to as EP) to practically apply the principles declared in Michaeli Mör-
lin’s tractate Principium primarium in lingva Lithvanica (1706, hereinafter referred to as MP) 
Perkūnas concentrated on lexis, however he paid much less attention to consideration of 
lexical norms than Mörlin did. The linguistic activity of Perkūnas was based on more 
practical (empirical) level, i.e. linguistic data collection, evaluation and presentation as op-
posed to theoretical generalisations and rigid decision making.  

Perkūnas considered Mörlin as the translator of fables instead of Jonas Šulcas, thus he 
discussed the principles of language use and standardisation with him in the tractate. The 
statements of Perkūnas and corrected words of the Aesop’s fables demonstrate the way he 
perceived the issues which are now analysed by lexicology. Perkūnas raised the idea of the 
polysemy of Lithuanian words by considering it a consistent phenomenon of Lithuanian 
language system. He emphasised that the relation between the expression and content can-
not be conceived in a simplified way: one expression unit does not have to correspond to 
one lexical meaning.

The correction of word junctions which were composed without observing the com-
mon lexical and grammatical valency and violating the principles of semantic accordance 
in Aesop’s fables witness the awareness of lexical semantic system, i.e. syntagmatic rela-
tions. The perception of paradigmatic relations is demonstrated by the joining of words in 
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synonymic rows (designing synonymic paradigms). Perkūnas raised the resources of syn-
onymy of Lithuanian language (he used the term Synonyma) and demonstrated the varia-
bility of certain notional expressions. Although, he was inclined to constrict expressional 
potential himself, however, his own provided examples witness the ability to name real 
objects in various ways regarding their feature variety.

Perkūnas envisioned the violations of identity (adequacy) rule in the area of lexis while 
evaluating the language of the fables: the translator misused the resources of language, 
could not find means to convey the concepts of distant and unknown culture, and did not 
keep to the rules of spelling and accentuation. According to Perkūnas, the congruence or 
similarity of word expression due to which the barriers appear in communication were 
considered to be the problem of the same extent as the use of incomprehensible words. He 
was looking for the best equivalent and referred to both: quantitative criterion i.e. he was 
choosing the most widely spread usage as well as qualitative criterion i.e. he was looking 
for the best form of expressing the concept.

Perkūnas was less categorical than Mörlin regarding the loanwords. He was more tem-
perate in regards to usage of loanwords – he had his views to leave the non-Lithuanian 
words which are accepted and commonly used in the spoken language should be kept in 
written language as well. The reproaches to the translator regarding the abundant use of 
loanwords are based on the discrepancy between the theoretical requirements of Mörlin 
and language realisation in the translation of the fables.  

Perkūnas, as well as Mörlin, distinguished the stable collocations which carry infor-
mation about unique human understanding of reality objects; the term they used idiotis-
mus can have dual meaning: it can mean “distinctive phrase” or “conventional usage”. 
Perkūnas, opposite to Mörlin, did not require strict distinction between borrowed phrase-
ologisms and native words. 

The terminology and statements used by Perkūnas predict the rudiments of lexicology 
and lead to a conclusion that the philological discussion induced the development of lin-
guistic thought at a rather early stage in this area of linguistic science. 

Įteikta 2014 m. balandžio 3 d.
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Moks l in ių t y r imų k r ypt ys : kalbotyros istorija, 
norminamoji kalbotyra, dialektologija, leksikografija.

APIE JUOZO BALČIKONIO 
IR JANO OTREMBSKIO 
SANTYKIUS

About the Relationship of Juozas Balčikonis 
and Jan Otrębski

ANOTACIJA

Straipsnyje aptariamas dviejų žinomų kalbininkų lituanistų Juozo Balčikonio ir Ja-
no Otrembskio mokslinis bendradarbiavimas. Remiantis dokumentiniais šaltiniais sten-
giamasi nustatyti to bendradarbiavimo pradžią ir tolesnį bendravimą. Iš jo aiškėja, kaip 
abu kalbininkai vertino vienas kito darbus, kiek tie santykiai turėjo įtakos lietuvių kal-
bos mokslui ir praktikai, taip pat sudaro sąlygas plačiau atskleisti kai kurias jų kalbines 
nuostatas.

 ESM INI A I ŽODŽI A I:  Balčikonis, Otrembskis (Otrębski), leksikografija, gramatika, bend-
rinė kalba.

ANNOTATION

The article discusses the scientific cooperation of two prominent linguists of the Lithu-
anian language, Juozas Balčikonis and Jan Otrębski. Based on documentary sources, it 
attempts to trace the beginning of their cooperation and their further communication. It 
becomes clear how the two linguists evaluated the works of each other; how much influ-
ence their relationship had on the science and practice of the Lithuanian language; the 
article also creates conditions to reveal certain linguistic positions followed by them in a 
broader way.
 KEY WOR DS:  Balčikonis, Otrębski, lexicography, grammar, standard language.
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Vienas iš mokslo istorijos klausimų yra tos pačios srities mokslininkų ben-
dradarbiavimas. Kiekvienu atveju jis būna specifiškas: skirtingai bendra-

darbiauja mokytojas su mokiniu, mokinys su mokytoju, tos pačios srities spe-
cialistai. Bet kiekvienu atveju mokslininkų ryšiai, draugystė ar bičiulystė yra 
savita, ji leidžia plačiau pažvelgti į tos srities mokslo istoriją, atskleisti netikėtų 
momentų, patikslinti kai kurias bendradarbiavusių žmonių teorines pažiūras ar 
asmens ypatybes.

Skaitant Juozo Balčikonio raštus, jo korespondenciją matyti, kad profesorius 
moksliniais interesais bus daugiausia bendravęs su rusų kalbininku Michai-
lu Petersonu (1885–1962) ir lenkų kalbininku Janu Otrembskiu (Jan Otrębs-
ki, 1889–1971). Jaunesnį savo kolegą Otrembskį Balčikonis nepaprastai vertino, 
kartais net pernelyg tiesmukai pasitikėdavo jo nuomone, lenkų kalbininko pa-
rašytą „Lietuvių kalbos gramatiką“ ryžosi versti į lietuvių kalbą.

Kada Balčikonis pasižino su Otrembskiu, kol kas nėra nustatyta. Galima 
spėti, kad pirmoji, neakivaizdinė pažintis prasidėjo per Eleną Samaniūtę (Ho-
rodničiūtę). Kaip žinoma, Samaniūtė baigdama Vilniaus universitetą rašė di-
plominį darbą apie Konstantino Sirvydo raštų kalbą. Darbui vadovavo univer-
siteto profesorius Otrembskis, diplomantė jį sėkmingai apgynė 1934 m. Tuo 
darbu profesoriaus ir diplomantės pažintis nesibaigė ir jie nenustojo bendravę. 

Su Balčikoniu Samaniūtę veikiausiai suvedė didžiojo Lietuvių kalbos žodyno 
rengimo reikalai. Mat Balčikonis, ėmęsis to žodyno redaktoriaus pareigų, pra-
dėjo rūpintis pildyti Kazimiero Būgos paliktą kartoteką tarmių ir Būgos ne-
rinktų knygų bei rankraščių duomenimis. Jam rūpėjo ir tada lenkų okupuoto 
krašto Vilniaus universiteto ir Lietuvių mokslo draugijos archyvai. Yra žinoma, 
kad prieš karą Balčikonis žodyno reikalais pats yra ne kartą važiavęs į Vilnių, 
ten ir galėjo susipažinti ir su Samaniūte, galbūt ir su Otrembskiu, bet tą faktą 
patvirtinančių dokumentų nerasta. 

Gali būti, kad Otrembskis skatino Samaniūtę neužmesti Sirvydo raštų kal-
bos tyrimo, tad ji apie tai ryžosi kalbėti su jau pažįstamu Balčikoniu. Jos susi-
rašinėjimas su Balčikoniu galbūt kaip tik dėl Sirvydo prasidėjo ne vėliau kaip 
1938 m. Antai tų metų kovo 28 d. Balčikonis laiške jai rašė, kad Kaune neke-
tinama leisti Sirvydo žodyno. Bet jeigu ji jį leistų (savo jėgomis), reikėtų atsi-
žvelgti į to leidimo paskirtį: skiriamas mokslui ar praktikai. „Jei Tamsta kada 
būtum Kaune, galima būtų plačiau apie leidimo tikslą ir darbą pakalbėti“ (Bal-
čikonis 1982: 274). Apie tuos dalykus turbūt buvo plačiau šnekėta ir per Sama-
niūtės viešnagę Kaune 1938 m. pabaigoje ar 1939 m. pradžioje. 1938 m. kovo 
15 d. laiške Balčikonis jai rašė: „Prašom nebijoti įkyrėti: priešingai, man labai 
malonu, jei galiu Jum kuo nors atsitarnauti. Dėl rūpimų prof. Otrębskiui žodžių 
„žmonės“, „gimti“, „praminti“ ištraukas pridedu skyrium“ (Balčikonis 1982: 
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278). Tie žodžiai patvirtina, kad Samaniūtė neabejotinai buvo tarpininkė tarp 
dviejų kalbininkų, per Balčikonį rūpinosi ir Otrembskio reikalais. 

Tiesiogiai abu kalbininkai susidūrė tikriausiai jau Vilniuje, kai 1940 m. lap-
kritį Lietuvių kalbos institutas iš Kauno persikėlė į Vilnių. 1942 m rudenį 
Otrembskis kaip Vilniaus universiteto atstovas buvo pakviestas į Lietuvių kal-
bos institute sudarytą Lietuvių kalbos žodyno Mokslinę pagalbinę komisiją (apie 
ją plačiau Pupkis 2013: 172).

Šiuokart gal derėtų trumpai priminti, kad 1939 m. įkūrus Lituanistikos ins-
titutą ir Lietuvių kalbos žodyno redakciją įtraukus į instituto sudėtį, jaunesnieji 
kalbininkai Antanas Salys ir ypač Pranas Skardžius stengėsi jo reikalus perimti 
į savo globą. Balčikonis, įpratęs dirbti savarankiškai be kokios pašalinės prie-
žiūros, norėjo išlaikyti žodyno rengimo savarankiškumą ir priešinosi kišimuisi 
į jo darbą. Balčikonį ypač erzino nuolatinės kalbos apie rašybos keitimą, ku-
rią daugiausia siūlė Skardžius. Negalint kitaip žodyno redaktoriaus paveikti, 
1942 m. rudenį institute buvo sudaryta Mokslinė pagalbinė komisija, turinti 
teikti patarimus žodyno rengėjams. Balčikonis nesipriešino dalykiniams pa-
tarimams, bet kai jau gerokai įsivarius spausdinti žodyno II tomo tekstą buvo 
pareikalauta keisti jo rašybą, Balčikonis kategoriškai stojo prieš. Iš archyvinių 
dokumentų žinoma, kad komisijos narys Otrembskis stengėsi taikinti abi puses, 
su savo taikdariškais ketinimais ėjo tartis su Saliu ir Skardžiumi, bet dėl perne-
lyg didelių abiejų pusių ambicijų jam to padaryti nepavyko. 

Balčikonis labai pasitikėjo Otrembskiu, šio nuomonė jam buvo nekvestio-
nuojama. Antai žinoma, kad žodyno redaktorius Otrembskio patarimu nuo II 
tomo buvo pasiryžęs skolinių kilmę žymėti ne santrumpomis sl., germ., bet pa-
teikti tą kitos kalbos žodį, iš kurio kilusi svetimybė (Lyberis 2009: 272). Šitaip 
jis dar ne vienu atveju paisė Otrembskio patarimų. Vienas iš žodyno redakcijos 
tarnautojų Kostas Vosylius vėliau pripažino, kad žodyno skubumui buvo „daug 
kaltas ir prof. B[alčikonio] ir Otr[embskio] susipažinimas“ (Lyberis 2009: 381). 

Dėl nesutarimų su Moksline redakcine komisija Balčikonis pasitraukė iš žo-
dyno ir išvažiavo į tėviškę. Rusams reokupuojant Vilnių, rudeniop iš tėviškės 
grįžo ir Balčikonis. Čia iš žinomų kalbininkų rado tik Otrembskį, kiti buvo pa-
sitraukę į Vakarus. Balčikoniui teko organizuoti studijų reikalus Vilniaus uni-
versitete, rūpintis atgaivinti žodyno darbą Lietuvių kalbos institute. Institute, 
kaip rodo dokumentai, į darbo planus buvo traukiama ir nemaža Otrembskio 
sumanymų. Antai į 1944–1945 m. mokslo darbų planą Balčikonis įrašė išleisti 
Otrembskio Tverečiaus tarmės aprašo II dalį – žodyną ir tekstus. Be to, kaip 
bendri abiejų kalbininkų darbai nurodyti lietuvių kalbos etimologijos žodynas 
ir Mikalojaus Daukšos „Postilės“ kalbos tyrimai. Deja, tie darbai nebuvo išleis-
ti, nes Otrembskis po metų sumanė grįžti į Lenkiją. Nėra abejonių, kad Balči-
konis stengėsi savo bičiulį atkalbėti nuo to žingsnio. Štai iš Balčikonio 1945 m. 



ALDONAS PUPKIS

44 Acta L ingu i s t ic a L ithuan ica LXXII

lapkričio 12 d. laiško Otrembskiui į Lenkiją matyti, kad Vilniuje dar nebuvo 
prarasta vilčių matyti Otrembskį pasiliekant Lietuvoje. Balčikonis rašė: „Tams-
tos laukia fakultetas, cigarai, papirosai ir kitos gėrybės. Truputį siunčiu kelionei 
į Vilnių. Laimingai grįžti“ (VUB RS, f. 124–365). Tame laiške dar yra Juozo 
Senkaus prierašas apie Otrembskiui gautą Janio Endzelyno gramatiką, taip pat 
žodžiai: „Visi Jūsų laukiam. Norėčiau pasitarti tema „Dviskiemeniai lietuvių 
asmenvardžiai“ (VUB RS, f. 124–365), apie kuriuos Senkus manė rašyti diser-
taciją. Deja, prikalbinti Otrembskį pasilikti Vilniuje nepasisekė.

Iš abiejų kalbininkų bendravimo yra išlikę nemaža rankraštinių ir spaudoje 
paskelbtų dokumentų. Vienas iš tokių neskelbtų tekstų yra 1945 m. kovo 18 d. 
Otrembskio ranka rašytas straipsnis (rodantis ir jo puikų lietuvių kalbos mokė-
jimą) Balčikonio gimimo 60-ųjų metinių minėjimui (BNA). Iš vėlesnių metų 
žinoma, kad Balčikonis nemėgo savo sukakčių minėjimų, jiems griežtai prie-
šindavosi. Tad Otrembskio tekstas kelia nemaža klausimų: kodėl sutiko Balči-
konis, gal jį įkalbėjo Otrembskis? Pagaliau ar tikrai tas renginys įvyko?

Dėl pastarojo klausimo galima neabejoti, tam yra aiškus liudijimas. Aptar-
damas Balčikonio vertimo darbą Dominykas Urbas (1966) rašo, kad labai gra-
žiai apie tai per Balčikonio šešių dešimčių metų sukakties minėjimą yra pasakęs 
prof. Otrembskis. Urbas cituoja (ne atpasakoja) kaip tik kalbamo Otrembskio 
teksto vietą (p. 2–3) apie Balčikonio vertimus. Užsirašyti šią ilgą citatą per patį 
minėjimą vargu ar buvo fiziškai įmanoma, tad lieka spėti, kad tai galėjo bū-
ti išsirašyta iš rankraščio Balčikonio namuose. O gal buvo koks fotografuotas 
tekstas, nors anais laikais tai vargu buvo įmanoma. 

Kad ir kaip ten buvo, tas tekstas (žr. rankraščio faksimilę 1 pav.), kuris jau iš 
dalies funkcionavo mokslinėje apyvartoje, svarbus ir abiejų kalbininkų bendra-
vimui nušviesti, ir apskritai lietuvių kalbotyros istorijai papildyti, tad jį reikia 
plačiau aptarti. 

Tekstas pradedamas žodžiais: „Šios dienos minėjimas yra ir lietuvių kal-
bos šventė. Šį minėjimą gali suprasti tik tas, kas kaip reikiant supranta lietuvių 
kalbos [...] reikšmę. Ji turi reikšmės visų pirma lietuvių tautai“ (p. 1). Toliau 
Otrembskis rašo, kad apie tą reikšmę prieš kelis šimtmečius yra protingai ir gra-
žiai kalbėjęs lietuvių rašomosios ir bendrinės kalbos tėvas Daukša. Be to, lie-
tuviai dėl geografinių ir istorinių sąlygų „išlaikė savo kalbą senoviškoje formo-
je“. Dėl miškingos teritorijos kalba seniai suskilo į tarmes, sugebėjo išlaikyti tų 
tarmių įvairovę. „Iš to išeina didelė lietuvių kalbos reikšmė kalbotyrai. Būtent 
lietuvių kalbos garsai, deklinacija ir žodžių daryba daug kur padeda mokslo 
žmonėms atstatyti indoeuropiečių prokalbę ir geriau suprasti indoeuropiečių is-
torinių kalbų išvaizdą“ (ten pat; pabr. J. O.). Ta senovė ir reikšmė reikalauja, kad 
kalba būtų protingai puoselėjama ir tyrinėjama. Puoselėti ir tyrinėti – du skir-
tingi uždaviniai. Protingai kalbą puoselėti gali tik žmogus, ją gerai pažįstantis ir 
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1 PAV. Sveikinamosios Jano Otrembskio kalbos teksto 1-o ir 4-o puslapio faksimilės.
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suprantantis. Balčikonis kaip tik yra toks žmogus, kuris nusipelnė tą kalbą tiek 
tyrinėdamas, tiek puoselėdamas. 

Kad Balčikonis gimė ir užaugo sodžiuje, yra didelė pirmenybė, prerogatyva 
tolesniam jo gyvenimui ir darbui. Iš mažens Balčikonis pasisavino gimtąją kal-
bą, o tarmės mokėjimas būna naudingas kiekvienam, kuris vėliau vartoja rašo-
mąją kalbą. Kaip tik „tarmėje glūdi tam tikros kalbos vadinamoji dvasia, o tuo 
pačiu ir tautos dvasia; rãšomoji kalbà būna visada, daugiau arba mažiau, kos-
mopolitinė, ji būna daugiau atitolusi nuo savo pagrindinio tipo“ (ten pat, p. 2).

Trumpai pamini, kur Balčikonis studijavo, kaip pradėjo pedagoginę veiklą. 
Rašo, kad iš Balčikonio pedagoginės mokyklos išėjo didelis būrys lietuvių kal-
bos mokytojų. Jie iš mokytojo pasisavino lietuvių kalbos pavyzdį, jos meilę. 
„Per savo mókinius Balčikonis galėjo toliau išplatinti savo lietuvių kalbos idea-
lą“ (ten pat). Otrembskis nurodo ir Balčikonio polinkį prie literatūrinio darbo. 
„Nėra tokio literato, kurs nebūtų kreipęs dėmesio į savo darbo įrankį, kalbą ir 
nenorėtų ją patobulinti“ (ten pat). Tas dėmesys geriausiai pasireiškė Balčikonio 
pasakų vertimuose. Juose matyti, kaip jis pamilo ne tik liaudies kalbą, bet ir jos 
gyvenimą, jos dvasią ir idealus. Todėl jis geba suprasti ir kitų tautų liaudį, jos 
dvasią ir literatūrą: „juk bemaž visur liaudis yra ta pati“. Balčikonis jaučia, kad 
kitų tautų pasakos patiks ir jo liaudžiai ir tai gali „pralobinti jos sielą“. Populia-
riųjų brolių Grimų pasakų vertimas „[s]tiliaus ir kalbos atžvilgiu yra tikras še-
devras“ (ten pat, p. 3). Kiekvienas lituanistas, lietuvis ar kitatautis, norėdamas 
pasigrožėti lietuvių kalba, visada grįš prie Grimų pasakų vertimo, nes „Balčiko-
nio kalba yra stilizuota liaudies kalba, tokia, kokią ją sukūrė amžiai: ar ji gera, 
ar bloga, bet tikra, liaudiška, lietuviška“ (ten pat). 

Pereidamas prie Balčikonio mokslinio darbo Otrembskis prisimena Jono Ja-
blonskio kelią – „atkurti rašomąją kalbą“ kuo daugiau išnaudojant tarmių turtą. 
Balčikonis norėjo prisidėti prie šio darbo ir tapo lietuvių kalbos žodžių rinkėju: 
senų žodžių rinkėju, ne naujų kūrėju. „Kaip naujų žodžių kūrėjas, Balčikonis 
neturėtų nė mažiausios vietos lituanistų širdyje: naujų žodžių, naujádarų gau-
sumas tik iškraipo tikrą lietuvių kalbą“ (ten pat, p. 3). Likimas lėmė, kad Bal-
čikonis paveldėjo Lietuvių kalbos žodyno redakciją. „Naujas redaktorius atsinešė 
į redakciją visą savo liaudies kalbos žinojimą ir meilę“ (ten pat, p. 4). Jo suma-
nymu žodynas turėjo būti pirmiausia gyvosios kalbos rinkinys, nors redaktoriui 
nebuvo svetimi ir senieji lietuvių raštai (tai rodo ir jo parengtas bei išspausdin-
tas Merkelio Petkevičiaus „Katekizmas“). 

Nors Lietuvių kalbos žodyno tuo metu buvo išleistas tik I tomas, bet, Otrembs-
kio teigimu, ir iš jo matyti lietuvių kalbos žodžių gausa su visomis jų lytimis 
ir reikšmėmis. Žodžiai duodami sakiniuose ir tuo parodomas jų gyvumas ir 
vartosena. Šis žodyno sudarymo principas esantis visai teisngas ir neabejotinas. 
„Apskritai imant, Žodynas yra didelio triūso rezultatas ir kruopštumo pavyzdys“ 
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(ten pat). Otrembskis pabrėžia, kad žodynas yra visos lietuvių tautos lobis, toks, 
kuriuo tauta galinti didžiuotis. Ilgainiui tas pasididžiavimas būsiantis vis dides-
nis ir indoeuropiečių kalbų moksle lietuvių kalba užimsianti vis daugiau vietos, 
daugiau negu kuri kita gyva indoeuropiečių kalba. „Šiaip ar taip, Balčikonis 
padėjo tvirtą pagrindą nenykstamam lietuvių kalbos paminklui“ (ten pat). Vi-
sas savo jėgas jis atidavė lietuvių kalbai. „Tokiu būdu jis visiems laikams surišo 
savo vardą su lietuvių tautos kultūros istorija“ (ten pat).

Otrembskis rašo, kad Balčikonis, išleidęs penkis Jablonskio raštų tomus, pa-
sidarė ir Jablonskio testamento vykdytoju. Čia, be abejo, galvoje turima Balči-
konio kalbos praktikos veikla. Paskaitoje apie ją plačiau nekalbama, bet visai 
tinka tie tos veiklos apibūdinimai, kurie buvo skirti Jablonskiui. Otrembskio 
fonde Vilniaus universiteto bibliotekos rankraštyne (VUB RS, f. 124–80) yra 
Samaniūtės į lietuvių kalbą išverstas Otrembskio straipsnis „Jonas Jablonskis – 
lietuvių bendrinės kalbos normintojas“ (metai nenurodyti). Jame autorius rašo, 
kad „literatūrinė kalba yra ištobulinta tarmė“ (ten pat, p. 1), „vienas pirmųjų 
ir svarbiausiųjų saitų, išlaikančių tautą kaip ištisinį vienetą“ (ten pat), „visur ir 
visada yra stipriausias visuomenės ryšys“ (ten pat, p. 7). Ją kuriant „dalyvauja 
visa tauta, atstovaujama žmonių, kuriančių visuotines kultūrines vertybes“ (ten 
pat, p. 1). 

Kaip teigia Otrembskis, lietuvių rašomosios kalbos raidai trūksta tolydumo, 
ji buvo kuriama kitaip negu kitų tautų bendrinės kalbos. Dėl susidariusių aplin-
kybių lietuvių bendrinės kalbos formavimas turėjo būti labai greitas, tai, ką ki-
tos tautos kūrė šimtmečiais, Lietuvoje teko atlikti vienai kartai. Todėl ji nėra 
tobula ir labai išbaigta, jos kūrimas tebesitęsia iki šiol. 

Autorius pasako ir savitą nuomonę apie Jablonskio darbus. Jablonskio pali-
kimas „nėra teoriniai mokslo dalykai, kuriuose aiškinama bei nagrinėjama lie-
tuvių kalbos faktų kilmė. Jablonskio protavimai turi norminį pobūdį“ (ten pat, 
p. 8). Mokslui daugiausia vertės turi Jablonskio sintaksės darbai. Otrembskis 
mano, kad nėra tikslu Jablonskį vadinti „lietuvių literatūrinės kalbos kūrėju“, 
nes „kalbos kūrime dalyvavo visa kultūringoji visuomenė, kad ir kontroliuo-
dama Rygiškių Jono veikimą: priimdavo, kas atitikdavo kalbinę visuomenės 
nuojautą, taisė arba atmesdavo, kas nevisiškai tiko“ (ten pat, p. 11). Jablonskio 
nuopelnas tas, kad jis nurodė bendrinės kalbos raidos kryptį – „neatsipalaiduo-
ti nuo liaudies kalbos“ (ten pat). Taigi Otrembskis parodė tik bendruosius Ja-
blonskio ir Balčikonio bendrinės kalbos kūrimo ir ugdymo sąlyčio taškus, bet 
jų nedetalizavo, nenagrinėjo abiejų kalbininkų skirtingo įnašo į bendrinės kal-
bos ugdymą.

Kokias išvadas iš tų dviejų Otrembskio rašinių galėtume padaryti?
Kalbotyros mokslui, dialektologijai, leksikografijai svarbi Otrembskio mintis, 

kad pirminė, tikroji kalbos egzistavimo forma yra tarmė: joje viskas natūralu, 
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prigimta. Savo pažiūromis jaunagramatikiui Otrembskiui tas faktas buvo savai-
minė vertybė. Tarmes mokslininkas laiko idealu ir bendrinėms kalboms kurti 
bei tobulinti: ir Jablonskio, ir Balčikonio nuopelnas tas, kad bendrinės kalbos 
raidoje abu skatino neatitrūkti nuo tarmių. Čia jis nemini, kad tarmėse esti vi-
sokių joms nebūdingų elementų, bet tai turbūt jam buvo savaime aišku. Balči-
konis savo raštuose šį faktą yra paminėjęs kelis kartus.

Otrembskis nurodo, kad Jablonskis prie bendrinės kalbos kūrimo prisidėjo 
ne kopijuodamas tarmes, o stengdamasis kuo daugiau panaudoti tarmių turtą. 
„Tai buvo [...] vienintelis teisingas kelias“ (ten pat, p. 3). Bet mokslui, indoeu-
ropeistikai svarbesni ne apskritai lietuvių (bendrinės) kalbos faktai, bet tar-
mių vartosena. Mat bendrinė kalba yra kosmopolitiška (gal čia turėta galvoje 
ir tarptautiniai žodžiai, įvairūs kiti skoliniai), joje daug naujadarų, kurie ben-
drinę kalbą, Otrembskio nuomone, tik iškraipantys. Todėl Lietuvių kalbos žody-
ne rėmimasis gyvąja (tarmių) kalba yra ne tik pateisinamas, bet ir visapusiškai 
palaikytinas.

Jubiliejiniame straipsnyje, paskaitoje, kaip jis pats pabaigoje vadina, Balči-
konio žodyno darbas laikomas moksliniu, ir tai esą svarbiausia, kuo Balčiko-
nis išliks lietuvių kultūros istorijoje. Šiuo atžvilgiu Otrembskis savo vertinimu 
labai skyrėsi nuo Skardžiaus (žr. Pupkis 2012: 126), nelaikiusio Balčikonio (ir 
Jablonskio) mokslininku, tik praktiku. Lenkų mokslininko pažiūros skiriasi ir 
nuo dabartinių mokslo funkcionierių nuomonės, kad žodyno darbas esantis tik 
taikomojo pobūdžio veikla. Lenkų kalbininkas daug geriau suprato leksikogra-
fijos darbo specifiką, ypač tokių leidinių kaip akademinio Lietuvių kalbos žodyno 
rengimo reikšmę ir svarbą, ir neabejodamas tai skyrė mokslo darbui. 

Jubiliejinėje paskaitoje kone iš kiekvieno žodžio sklinda didelė pagarba Bal-
čikoniui. Tolesni abiejų kalbininkų santykiai rodo, kad 1945 m. parašyti žo-
džiai nebuvo tik proginiai pagarbos ženklai. Per visą abiejų kalbininkų veiklą 
ta didi abipusė pagarba ne tik nesumažėjo, bet kasmet vis didėdavo. 

Otrembskiui persikėlus gyventi į Lenkiją abu kalbininkai nuolat susirašinėjo, 
kelis kartus susitiko. Iš jų korespondencijos daugiau yra išlikusių Otrembskio 
laiškų ir atvirukų (BNA). Vienas kitą jie kviesdavo į konferencijas, planuoda-
vo susitikimus, bet ne viskas pasisekdavo. Otrembskis informuodavo Balčiko-
nį apie Lenkijos lingvistinį gyvenimą, teiraudavosi dėl lietuvių kalbos faktų 
(kirčiavimo, formų vartojimo ir pan.), abu susirašinėjo ir dėl Lietuvių kalbos 
gramatikos vertimo (kartais rašydavo Elena Otrembskienė). 1956 m. gruodžio 
18 d. Otrembskienė Balčikonį kvietė atvažiuoti į Poznanę, pranešė kitų naujie-
nų, pasidžiaugė pradėtu ar pradedamu versti gramatikos III tomu: „Jūs verskit 
tą tomą, o aš I ir paskui Jūs suredaguotumėt“ (ten pat). 1959 m. rugpjūčio 5 d. 
laiške Otrembskis rašė: „Dar labiau džiaugiamės, kad Jūs baigėte jau Gramati-
kos III tomo vertimą – geresnio vertimo negu Jūsų iš viso niekad negali būti“ 
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(ten pat). Autorius priduria, kad lauks verčiant ir I gramatikos tomą. 1959 m. 
lapkričio 5 d., gavęs III tomo vertimo mašinraštį, rašo: „Vertimas mums atrodo 
nuostabiai tikslus ir gražus“ (ten pat). 

Gražų žingsnį Otrembskis žengė 1955 m. savo redaguojamame žurnale Lin-
gua Posnaniensis paskelbdamas Balčikonio pastabas apie veiksmažodžio veizdėti 
kilmę (žr. Balčikonis 1978: 259–260). Balčikonis 1953 m. gruodžio 15 d. laiške 
Otrembskiui buvo parašęs savo samprotavimų dėl jo straipsnyje žurnale Lingua 
Posnaniensis aptariamos lietuvių priebalsių d : zd kaitos. Otrembskis tuos sam-
protavimus parengė kaip atskirą straipsnį ir jį paskelbė žurnale. 

Balčikonio namų archyve yra jo ranka rašyta informacija apie 1959 m. spalio 
22–24 d. Krokuvoje vykusią onomastikos konferenciją (Balčikonis 1978: 352), 
kurios programą ar tezes turėjo gauti iš savo lenkų bičiulio. Joje, be kitų dalykų, 
iškeliamas Otrembskio pranešimas apie Lietuvos vandenvardžių ir kitų vieto-
vardžių tyrimus. 

Otrembskis apie Balčikonį ir jo darbus ne kartą yra rašęs spaudoje. Nors apie 
Lietuvių kalbos žodyno I tomą savo nuomonę jau buvo pareiškęs minėtoje sukak-
tuvinėje paskaitoje, bet plačią recenziją dėl susidėjusių aplinkybių išspausdino 
tik 1947 m. Tai buvo vienas iš išsamiausių šiam tomui skirtų rašinių. Recen-
zijoje iškeliama žodyno frazeologijos gausa, nepaprastas lietuvių kalbos gry-
numas, nurodoma tam tikrų svarstytinų žodyno sandaros dalykų. Pats darbas 
vertinamas labai teigiamai, vadinamas monumentaliu. Jos pabaigoje palinki-
ma redaktoriui sulaukti žodyno pabaigos: „Exegi monumentum aere perennius“ 
(Otrębski 1947: 404).

Po metų Otrembskis paskelbė II tomo recenziją (Otrębski 1948). Joje taip 
pat labai palankiai vertinamas Balčikonio ir jo vadovaujamos redakcijos darbas, 
pateikiama kritinių pastabų. Tas lenkų kalbininko rašinys buvo didelė išimtis 
iš to meto sovietinės valdžios ir jos atstovų neigiamų recenzijų, kuriose Balči-
konis buvo kaltinamas buržuazinės ir klerikalinės leksikos propagavimu ir ki-
tomis ideologinėmis klaidomis. Nėra žinoma, kokį poveikį ta recenzija turėjo 
Lietuvoje, apie ją niekur nebuvo viešai kalbėta. Balčikonis buvo užėmęs kitokią 
poziciją valdžios atžvilgiu: jis nuolankiai pripažindavo savo „ideologines klai-
das“ ir niekad nemėgino gintis remdamasis kitų autoritetais.

Balčikonio 80-ųjų gimimo metinių sukačiai Otrembskis (1967) paskelbė ju-
biliejinį straipsnį žurnale Acta Baltico-Slavica, 1966 (čia įdėta ir sukaktuvininko 
nuotrauka). Jame remiamasi daugeliu 1945 m. minėtos paskaitos teksto minčių, 
bet jos nėra paraidžiui kartojamos. Plačiau rašoma apie kai kuriuos Balčikonio 
gyvenimo ir veiklos tarpsnius, daugiau pasakojama apie kalbos praktikos dar-
bus, bet kaip svarbiausias nuopelnas iškeliamas didžiojo Lietuvių kalbos žodyno 
rengimas. 
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Balčikonis savo ruožtu stengdavosi spaudoje pranešti apie svarbesnius 
Otrembskio lituanistikos darbus. Antai 1956 m. spalio 27 d. Literatūros ir me-
no laikraščio numeryje jis išspausdino plačią informaciją (ją galima vadinti ir 
recenzija) apie Otrembskio rašomą Lietuvių kalbos gramatiką (Balčikonis 1978: 
273–275). Joje pranešama apie lenkų kalbininko rengiamą penkiatomę gramati-
ką, pristatomas 1956 m. išėjęs I jos tomas – morfologija. Nurodoma, kad auto-
rius joje duoda visų kaitomų kalbos dalių formas, vartojamas rašomojoje kalbo-
je, jų susidarymą ir istorinę raidą. Taip pat pateikta, kaip susidarė ir pasiskirstė 
reikšmėmis nekaitomos kalbos dalys. Visi gramatikoje pateikti žodžiai sukir-
čiuoti. Šių dienų formos lyginamos su senųjų raštų formomis, daugiausia pa-
imtomis iš Daukšos „Postilės“, taip pat su latvių, prūsų, kitomis indoeuropiečių 
kalbomis. Taigi, pabrėžia Balčikonis, čia turime i s tor inę l ietuv ių ka lbos 
gramat ik ą .  Ji labai pravers lietuvių kalbos mokytojams ir studentams litua-
nistams. Ją reikia kuo greičiau išversti į lietuvių kalbą.

Balčikonis rašo, kad visas gramatikos mokslas čia išdėstytas su dideliu daly-
ko išmanymu, nuoseklumu ir aiškumu, parašytas su talentu. „Prof. Otrembskio 
gramatika sudarys epochą lietuvių kalbos moksle“ (ten pat, p. 274). Kokių prie-
kaištų autoriui Balčikoniui neturintis, tik nurodo vieną kitą pavyzdį, paimtą ne 
iš gyvosios kalbos, keletą gyvojoje kalbos vartojamų gramatikoje nepaminėtų 
formų. 

Tikrą tos gramatikos III tomo recenziją Balčikonis prancūzų kalba paskelbė 
1957 m. žurnale Lingua Posnaniensis (Balčikonis 1978: 283–287). Joje darbas 
taip pat verinamas teigiamai, iškeliama daugiau gramatikoje nenurodytų gy-
vosios kalbos pavyzdžių, pateikiama diskutuotinų ir taisytinų atvejų. 1958 m. 
vasarą iš spaudos išėjo Otrembskio Lietuvių kalbos gramatikos I tomas – fonetika 
su plačiu įvadu. Tų metų rugpjūčio mėn. 8 d. Balčikonis jau skelbia tos knygos 
recenziją (Balčikonis 1978: 322–323). Joje atpasakotas gramatikos turinys, pa-
minima, kad įvade duodama nauja Lietuvos vardo etimologija. Recenzijoje tei-
giama, kad čia turime kartu dabartinės kalbos, istorinę ir lyginamąją lietuvių 
kalbos fonetiką. „Apskritai visas mūsų kalbos fonetikos mokslas čia išdėstytas 
su dideliu tikslumu ir dideliu dalyko pažinimu. Ką prof. Otrembskis sako, visur 
turi tvirtą pamatą“ (ten pat, p. 323). 

Lietuvių visuomenei Balčikonis yra paskelbęs informacijų ir apie kitus 
Otrembskio lituanistikos darbus: 1957 m. apie sudarytą senųjų lietuvių tekstų 
rinkinį (Balčikonis 1978: 278–279), 1960 m. apie Otrembskio ir E. Otrembs-
kienės parengtus senesniuosius lietuvių tekstus (ten pat, p. 349–352), 1958 m. 
apie tais pačiais metais išleistą Otrembskio parengtą Chylinskio biblijos verti-
mo tekstą. Tai ne tik informaciniai rašiniai, bet ir aptariamų leidinių recenzijos 
(ypač apie senesniuosius tekstus). Visose jose yra vertingų Balčikonio svarsty-
mų tam tikrais aktualiais lietuvių kalbos mokslo ir praktikos klausimais.
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Bene paskutinis Balčikonio rašinys apie Otrembskį yra sukaktuvinis lenkų 
kalbininko 75-osioms gimimo metinėms skirtas straipsnis „Žymus kalbinin-
kas“ (Balčikonis 1982: 220–222). Tai nėra kokia išsami sukaktuvininko bio-
grafija ar mokslo darbų apžvalga, bet vis tiek gana informatyvus skelbinys, iš 
kurio sklinda didelė pagarba bičiuliui. Iš to straipsnio galima paminėti, kad 
1921 m. Otrembskis atvažiavo į Vilnių profesoriauti „visą laiką turėdamas aki-
vaizdoj didesnį lietuvių kalbos pažinimą“ (ten pat, p. 220–221). Nuo 1940 m. 
universitete dėstė lyginamąją kalbotyrą ir sanskritą, skaitė kursą iš istorinės lie-
tuvių kalbos gramatikos. Balčikonis pabrėžia, kad stambiausi Otrembskio dar-
bai skirti lietuvių kalbai. Pastaruoju metu mokslininkas susidomėjęs jotvingių 
problema: „[j]is mato jų įtaką ne tik lietuvių, lenkų ir baltarusių kalbai, bet ir tų 
tautų susidarymui“ (ten pat, p. 221).

2014 m. lapkričio 28 d. Lietuvos Respublikos Seime buvo gražiai paminė-
tos Otrembskio 125-osios gimimo metinės. Pranešimuose buvo plačiai kalbėta 
apie lenkų kalbininko lituanistikos darbus, ypač apie Lietuvių kalbos gramatiką, 
onomastikos tyrimus ir kt. Šia proga prisiminta ir Otrembskio draugystė su 
Balčikoniu. Tą bičiulišką jų bendravimą galima pavadinti vienu iš šviesiausių 
lietuvių kalbotyros istorijoje. Kaip tos draugystės simbolį – Balčikonio išverstą 
į lietuvių kalbą Otrembskio gramatiką – reikėtų vis dėto ryžtis greičiau išleisti. 
Tai būtų dar vienas gražus lietuvių ir lenkų mokslininkų vaisingo bendravimo 
pagerbimas. Antra vertus, Otrembskio Lietuvių kalbos gramatika nėra pasenusi; 
joje ne tik gausu retų lietuvių kalbos faktų, bet yra ir įdomių daugelio lietuvių 
kalbos reiškinių interpretacijų. Tokiu būdu ji tebėra naudinga lietuvių kalbos 
mokslui ir studijoms. 
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About the Relationship of Balčikonis and 
Otrębski

SUM M A RY

The article argues that the communication between Juozas Balčikonis and Jan Otręb-
ski could begin in the late 1930s. Afterwards, their communication evolved into a deep 
friendship, even camaraderie, of the two linguists. Otrębski considered the compilation of 
the great “Dictionary of the Lithuanian Language” Balčikonis’ principal work; he suppor-
ted its type and composition and expressed his positive feedback on volumes I and II of the 
dictionary in the press. What is more, when speaking about Balčikonis, Otrębski evaluated 
his translation works, the published writings of Jonas Jablonskis in a highly positive way 
and indicated that the way of development of the standard language chosen by Jablonskis 
and Balčikonis was the only right way in the history of the Lithuanian language and the 
nation. It is the development of a single dialect, continuous reference to the treasuries of 
dialects and the maintenance of a close relationship with the folk language. 

Balčikonis was probably the only in Lithuania to spread the word on Otrębski’s works 
in the broadest way. He wrote about Otrębski’s principal works on Lithuanian linguistics 
in the press, highlighting that the studies on Lithuanian linguistics are a highly valu-
able field of his research work. “The Grammar of the Lithuanian Language” translated by 
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Balčikonis is considered a sign of a strong friendship. It is a good occasion to remind that 
no other anniversaries should be waited for and Balčikonis’ Lithuanian translation should 
be published without delay. Otrębski’s grammar has not become outdated to this day: it is 
still a rich source of rare facts of the Lithuanian language; it is noteworthy for numerous 
original interpretations of the phenomena of the Lithuanian language. 

Įteikta 2015 m. kovo 12 d.
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NAUJŲ KRYPČIŲ 
UŽUOMAZGOS LATVIJOS 
ONOMASTIKOJE

The Rudiments of New Tendencies  
in Latvian Onomastics

ANOTACIJA

Straipsnis skirtas naujausiems su socioonomastika susijusiems tyrimams Latvijos uni-
versitete. Tai studentų filologų anketų pagrindu atlikti antroponimikos ir toponimikos 
tyrimai: retų, tik vieną kartą Latvijoje registruotų asmenvardžių apžvalga, naujų latvių 
asmenvardžių darybos tendencijos, tėvų motyvacija ir vertybiniai orientyrai parenkant 
naujagimiams vardą, asmenvardžių parinkimo šaltiniai bei asmenys, dalyvaujantys vardo 
parinkimo procese. Toponimikos srityje ypač išaugo susidomėjimas neoficialiąja urbano-
nimika: apklausus didžiųjų Latvijos miestų jaunuolius, buvo surinkta apie 700 slengo ur-
banonimų, mėginta išsiaiškinti jų darybos motyvaciją, jaunimo požiūrį į tokių neoficialių 
vietovardžių vartojimą. Dar visai netyrinėta onomastikos sritis – ergonimika. Latvijos 
ergonimų (įstaigų, įmonių, firmų pavadinimų) darybai skirtas studentės K. Tylikos dar-
bas, kur buvo apklausti firmų darbuotojai ir išaiškinta konkrečių ergonimų kilmė. Rygos 
bei kitų miestų ir vietovių ergonimus (netradicinius kavinių, restoranų, parduotuvių pa-
vadinimus) yra aprašęs Ojāras Bušas. Pasaulio onomastikoje vis labiau plinta komercinių 
produktų pavadinimų – ekonomonimų – tyrimai, pavyzdžiui, Latvijos ir Rygos vardo 
funkcijas ergonimuose yra apžvelgusi Laimutė Balode, ekonomonimus sugretinti su tautos 
mentalitetu mėgino O. Bušas.

Be jokios abejonės, šiuolaikinėje onomastikoje turi atsirasti vietos ne tik tradicinėms 
diachroninės onomastikos studijoms, bet ir dar mažai pažįstamiems socioonomastikos 
tyrimams.

 ESM INI A I ŽODŽI A I:  onomastika, socioonomastika, urbanonimika, ergonimika.
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ANNOTATION

The article is devoted to recent socio-onomastic studies at the University of Latvia. 
They mostly cover research works in toponymics and anthroponymics carried out on the 
basis of questionnaires completed by philology students: the overview of rare, only once 
registered personal names in Latvia, as well as new trends and tendencies in the formation 
of Latvian personal names; parents’ motivation and value reference-points in choosing the 
newborn’s name, sources and persons involved in the process of choosing the name. In 
the field of toponymy an interest has especially increased in informal urbanonymy: about 
700 slang urbanonyms from the largest cities of Latvia were collected and analysed trying 
to find out the motivation of their formation, the ways of derivation and young people’s at-
titude towards such unofficial place names. Ergonymics is yet another area of onomastics, 
which has not been analysed before. The work of Kristiāna Tīlika started the study of Lat-
vian ergonyms (names of institutions, companies, firms, enterprises and other businesses): 
employees of various companies were interviewed about the origin and motivation of the 
company’s name. Unusual, creative names of cafés, restaurants and shops of Riga were 
studied by Ojārs Bušs. The interest in the names of commercial products (or economo-
nyms) has been increasing in the world over the last decades. The functions of such names 
as Latvija and Rīga in ergonyms and economonyms of Latvia were examined by Laimute 
Balode. O. Bušs tried to compare economonyms with the nation’s mentality.

Without a doubt, there is a place in modern contemporary onomastics not only for 
traditional diachronic studies of onomastics but also for the research in a less known so-
cio-onomastic field.

 KEY WOR DS:  onomastics, socioonomastics, urbanonymics, ergonymics.

0. Onomastika kaip kalbotyros mokslo šaka, užsimezgusi Europoje XIX a. 
pradžioje, baltų kraštus pasiekė XIX a. pabaigoje – XX a. pirmoje pusėje1. Kla-
sikinė, arba tradicinė, onomastika paprastai labiausiai domisi onimų etimologija, 

 1  Bene pirmuoju latvių antroponimikos moksliniu straipsniu galima laikyti 3 puslapių ilgio Kār-
lio Mülenbacho „Par latviešu pavārdiem” („Apie latvių pavardes“) (Mülenbachs 1891: 3–5), o 
pirmuoju latvių vietovardžius analizuojančiu veikalu – Augusto Bīlenšteino (August Johann 
Gottfried Bielenstein) knygą Die Grenzen des lettischen Volksstammes und lettischen Sprache in der 
Gegenwart und im 13. Jahrhundert (Bielenstein 1892). Keleriais metais anksčiau išspausdintas Jur-
gio Spruogio darbas apie Žemaitijos senuosius istorinius geografinius vardus (Spruogis 1888). 
Šio laikotarpio paveldas ir tęsinys – Kazimiero Būgos vietovardžių ir asmenvardžių kartotekos, 
Jurio Plaķio (Plāķis 1936, 1939) ir Jānio Endzelīno išleisti pirmieji vietovardžių rinkiniai (En-
dzelīns 1922, 1926) bei pirmieji straipsniai šia tematika (Endzelīns 1931, Endzelin 1934 ir kt.).
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onimų daryba ir onimų semantika2. Prie klasikinės semantikos galima priskirti 
ir palyginti anksti atsiradusią teorinę onomastiką, ir onimų istorijos, jų raidos 
bei kaitos tyrimus. Galbūt jau prie tradicinių sričių šliejasi ir praktinė ono-
mastika, kurią būtų galima pavadinti ir taikomąja onomastika – dabartiniais 
laikais dažniausiai susijusi su toponimų standartizacija, vietovardžių formomis 
žemėlapiuose, kelio ženklais ir pan. Kiek jaunesnė onomastikos atšaka – lite-
ratūrinė onomastika (nors pirmieji Biblijos asmenvardžių ir vietovardžių ko-
mentarai ir tyrimai žinomi jau XVI a. – paprastai minimi Antverpene 1569–
1572 m. išleisti 8 tomai Biblia Sacra), dažniausiai tyrinėjanti vieno autoriaus ar 
net atskiro kūrinio onimų ypatumus.

Iki šiol tiek Lietuvių kalbos instituto Vardyno skyriaus, tiek Vilniaus univer-
siteto, tiek ir Latvių kalbos instituto onomastai daugiausia dėmesio skyrė vie-
tovardžių ir asmenvardžių etimologijos klausimams, derindami kilmės tyrimus 
su onimų darybos ir pirminės semantikos analize.

1. Pastaraisiais metais pasaulio onomastikoje pastebima didelių poslinkių. 
Paskutinieji trys onomastikos (ICOS – International Council of Onomastic Scien-
ces) kongresai, įvykę Toronte 2008 m., Barselonoje 2011 m., Glazge 2014 m., 
aiškiai parodė, kad šiek tiek silpsta dėmesys klasikinei onomastikai, kad jau-
najai kalbininkų kartai vis patrauklesni darosi socioonomastikos tyrimai. Kaip 
pavyzdį galima paminėti keletą antroponimikos temų, apie kurias buvo refe-
ruota per paskutiniuosius kongresus: „Asmenvardžiai kaip identiteto atspindys 
daugiakalbėse šeimose“ (E. Aldrin, Švedija), „Vaikų vardai mišriose šeimo-
se“ (K. Eskola, Suomija), „Asmenvardžių mada“ (A. Hussar, Estija), „Asmen-
vardžiai, atspindintys socialinius ir religinius pokyčius“ (A. Demsky, Izraelis), 
„Asmenvardžiai juridinėje sistemoje“ (G. Botti, Italija). Be to, paskutiniuoju 
metu vis plačiau tyrinėjamos pravardės, pavyzdžiui, politikų, sportininkų, mo-
kytojų – „Rumunijos politikų pravardės“ (D. Felecan, O. Felecan, Rumuni-
ja), „Psicholingvistinė mokytojų pravardžių analizė“ (O. Felecan, Rumunija), 
ir slapyvardžiai, ypač naudojami virtualiojoje erdvėje. Aptariamos netgi tokios 
temos kaip „Asmenvardžiai ir vietovardžiai nebylių kalboje“ (P. Rainò, Suomi-
ja). Vietovardžių kilmė ir pirminė reikšmė visais laikais traukė tyrėjus, tačiau 
dabartiniais laikais vis dažniau keičiasi tyrinėjimo aspektas. Pavyzdžiui, iškyla 
tokios naujos temos kaip „Emocinė išraiška toponimikoje“ (P. Štěpán, Vengrija), 
„Politinis akcentas Australijos aborigenų toponimikoje“ (M. Walsh, Australija), 

 2  Reikia pridurti, kad dėl šios onomastikos srities – onimų semantikos – daug diskutuojama ir iki 
šiol nėra vieningos nuomonės tarp pasaulio onomastų: vieni griežtai atmeta onimų semantikos 
sąvoką, o kiti linkę kalbėti apie onimų leksinę reikšmę, analizuoja bent jau etimologinę arba 
pirminę onimų semantiką.
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„Vietovardžiai kaip identiteto ženklai“ (B. Helleland, Norvegija), „Naratyvai 
agronimų kolekcijose“ (A. Burns). Pastaraisiais metais tyrėjų žvilgsnis ypač nu-
krypo į miestų vietovardžius – urbanonimus. Keletas ICOS kongresuose skai-
tytų pranešimų temų: „Urbanonimai ir jų kaita“ (A. Kagami, Japonija), „Slen-
go toponimika/urbanonimika“ (J. Vuolteenaho, T. Ainiala, Suomija), „Istorinė 
daugiakalbystė gatvėvardžiuose“ (P. Päll, Estija), „Gatvėvardžiai ir identitetas“ 
(I. Særheim, Norvegija), „Pastatų pavadinimai Singapūre“ (P. Tan, Singapūras), 
„Vietovardžiai kelio ženkluose“ (P. Jordan, Austrija, L. Dehlin, Švedija). 

Netgi iškilūs onomastai nevengia naujų temų, susijusių su zoonimika – ypač 
tokie tyrinėjimo objektai populiarūs Jungtinėse Amerikos Valstijose, pavyz-
džiui, „Žirgų vardai arabų kronikose“ (J. Sublet, Prancūzija), „Gyvūnų vardai 
skoliniai Švedijoje“ (K. Leibring, Švedija), „Šunų vardai Latvijoje“ (O. Bušs, 
Latvija), „Naujos naminių gyvūnų vardų tendencijos“ (A. Bergien, Vokietija) 
ir pan.

Kaip gana neseniai atsiradusią onomastikos šaką būtina paminėti chremato-
nimiką, pavyzdžiui: „Laivų, jachtų, traukinių pavadinimai“ (E. Cafarelli, Itali-
ja), „Laivų pavadinimų tipologija“ (A. Schybergson, Suomija), „Baldų dizaino 
pavadinimai“ (t.y., sekcijų, kėdžių, virtuvės ar miegamojo komplektų, šviestu-
vų, vazų komerciniai pavadinimai) (M. Blomquist, Suomija), bei ergonimiką, 
pavyzdžiui: „Parduotuvių pavadinimai“ (B. Christensen, Danija), „Stadionų 
pavadinimai Italijoje“ (M. Wolny, Vokietija), „Įstaigų, įmonių, firmų pavadi-
nai – slengizmai“ (T. Ainiala, Suomija), „Žaliųjų“ prekės ženklų pavadinimai“ 
(M. Casagrande, Didžioji Britanija), „Metro stočių pavadinimai“ (J. Lehtonen, 
K. Mallat, S. Suviranta, Suomija). Dar retesnė, bet sparčiai populiarėjanti ša-
ka – ekonomonimų tyrinėjimai, pavyzdžiui, duonos, sūrio, jogurto, vyno ir kt. 
maisto produktų pavadinimai, kurie susiję su rinkodara, pirkėjų psichologija ir 
pan. Vis daugiau dėmesio skiriama virtualiojo pasaulio onimams: „Virtualio-
ji onomastinė aplinka“ (V. Neklesova, Ukraina), „Skaitmeninio pasaulio ono-
mastika – vietovardžiai video žaidimuose“ (J. Butler, Didžioji Britanija). Netgi 
tokios keistokos temos kaip „Taksi pavadinimai Karibų salose“ (W. Ahrens, Ka-
nada), „Automobilių registracijos numeriai ir gyvenimo stilius“ (B. Neethling, 
Pietų Afrika), „Švietimo įstaigų pavadinimai“ (V. Tuzlukova, Omanas) suran-
da vietą šiuolaikinėje pasaulio onomastikoje (plačiau žr. XXIII ICOS kongresas 
Toronte, Kanadoje, XXIV ICOS kongresas Barselonoje, Ispanijoje, XXV ICOS 
kongresas Glazge, Škotijoje). Čia išvardytos pranešimų temos akivaizdžiai liu-
dija kintantį, t. y. išsiplečiantį, onomastikos objektą.

Nuo naujųjų tendencijų nenori atsilikti ir Helsinkio universiteto studentai – 
filologai, pasirenkantys tokias dažniausiai sociolingvistinio pobūdžio savo pir-
mųjų mokslinių darbų temas: „Pamėgti „Kalevalos“ epo asmenvardžiai“, „Oi-
kodomonimai studentų kalboje“, „Urbanonimai šnekamojoje studentų kalboje“, 
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„Slengo vietovardžiai imigrantų kalboje“, „Vartotojo vardo ir slapyvardžio pa-
sirinkimas socialiniuose tinkluose“, „Žaislų ir lėlių vardai vaikų kalboje“, „Li-
teratūrinių herojų vardai vaikų literatūroje“ ir kt. Bakalauro ir magistro lygio 
onomastikos darbams vadovauja Helsinkio universiteto Humanitarinio fakulte-
to dėstytojai – T. Ainiala, R. L. Pitkänen, K. Mallat, L. Balode.

2. Straipsnis remiasi patirtimi, įgyta daugelį metų dėstant baltų onomasti-
ką Latvijos universiteto Humanitarinių mokslų fakultete, Helsinkio universi-
tete (Suomijoje) bei dirbant prie Latvijos vietovardžių žodyno Latvių kalbos 
instituto Onomastikos grupėje. Pastaraisiais metais, be klasikinių ir tradicinių 
onomastikos tyrinėjimų, vis dažniau pasirenkamos ir socioonomastikos temos.

2.1. Viena iš studentus dominančių, bet dar mažai tyrinėtų temų – tėvų 
motyvacija ir vertybiniai orientyrai parenkant naujagimiams vardą, asmenvar-
džių parinkimo šaltiniai bei asmenys, dalyvaujantys vardo parinkimo procese. 
Pastarųjų metų Latvijos universiteto studentų darbai šia tematika: E. Horste 
„Jaunākās personvārdu izvēles tendences Latvijā un Lietuvā“ („Naujausios as-
menvardžių tendencijos Latvijoje ir Lietuvoje“) (Horste 2008); E. Rudzīte „Per-
sonvārdu izvēles motīvi (Draudzīgā aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas aptaujas 
dati)“ („Vardų davimo tendencijos Cėsių valstybinės gimnazijos apklausos duo-
menimis“) (Rudzīte 2012); M. Madžule „Bērnu vārdu izvēles motīvi (balstoties 
uz aptaujas datiem pirmssskolas izglītības iestādēs)“ („Vaikų vardų parinkimo 
motyvai, remiantis vaikų darželių apklausos duomenimis“) (Madžule 2014). 

2.1.1. Paminėtina keletas išvadų iš Elynos Rudzytės (Rudzīte 2012) tyrinėji-
mo, skirto vienos mokyklos (Cėsių valstybinės gimnazijos) moksleivių asmen-
vardžių pasirinkimo motyvams atskleisti. Pagrindinis kriterijus, kurį nurodė 
savo anketose respondentai – tai vardo eufonija, antroje vietoje – vardo origi-
nalumas, trečioje – vardo derinimas su pavarde (pagal inicialus, pagal skam-
besį ir pagal semantiką). Populiariausi 7–9 klasių moksleivių vardai: mergai-
čių – Linda, Elīna, Gerda, Laine, Luīze, Santa, Sintija ir berniukų – Jānis, Dāvis, 
Reinis, Artūrs, Emīls, Kristaps, Lauris, Oskars, Toms. Tai vardai, kurie iš esmės 
sutampa su visoje šalyje labiausiai paplitusiais naujagimių vardais atitinkamu 
laikotarpiu. Dauguma apklaustų moksleivių (90 iš 104) patenkinti savu vardu ir 
nenorėtų jo keisti. Tik vienuolika respondentų – penki berniukai ir šešios mer-
gaitės – nepatenkinti tėvų pasirinkimu ir pageidautų būti vadinami kitu vardu 
(trys respondentai savo nuomonės neatskleidė). Moksleivių nuomone, gražiau-
si latviški vardai – Jānis ir Līga, tarp gražiausių paminėti ir madingi skoliniai, 
pavyzdžiui, Ketija, Samanta, Daniels. Apklausos duomenys rodo, kad moteriškų 
vardų mada keičiasi daug greičiau negu vyriškų. Tėvų atsakymai liudija, kad 
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dažniausiai vardą vaikui parinko abu tėvai kartu (daugiau negu pusė visų ap-
klaustųjų) arba tik motina. Maždaug trečdalis tėvų prisipažino, kad vaiko var-
do pasirinkimas nebuvo lengvas: pasirinktas vardas kelis kartus keistas arba 
teko rinktis iš kelių variantų.

2.1.2. Madaros Madžulės (Madžule 2014) atliktas tyrimas apie vaikų var-
dus trijuose vaikų darželiuose parodė panašias tendencijas. Dažniausiai minima 
vardo pasirinkimo motyvacija – vardo skambesys (58 % visų apklaustųjų), var-
do originalumas (27 %), vardo derėjimas su pavarde (25 %), pageidaujamos rai-
dės varde (25 %). Neretai sprendimą padeda priimti vardo tarptautiškumas (19 
%), trumpumas (11 %), vardo reikšmė (15 %), vardadienio data (14 %). Mažiau-
siai įtaką daro madingi, populiarūs vardai, retai pasirenkami ir šeimoje pavel-
dėti vardai bei literatūrinių veikėjų, kino aktorių, sportininkų vardai. Šeimose 
neretai derinami seserų ir brolių vardai pagal pirmąją raidę – pagal inicialus, 
pavyzdžiui: Kristaps ir Kristīne, Kristofers ir Karlīna, Marta ir Madara. Apklaus-
tųjų vaikų, tėvų ir senelių vardų palyginimas leidžia daryti išvadą, kad latvių 
šeimose vardai iš vyresnės kartos šeimos narių paveldimi retai. Matyt, ši tradi-
cija Latvijoje nebetęsiama.

Respondentų atsakymuose gana dažnai minimi ir du vardai: mergaitės Mar-
ta Marija, Anna Kate, Alise Maija, Zane Karīna, Agnete Samanta, Elīza Saman-
ta, Romija Estere, berniukai Kārlis Roberts, Edvards Raiens, Emīls Kristers, Helvis 
Kristians, Kristaps Adrians.

2.1.3. Latvijos universiteto baltistikos studentė Ieva Plesuma tyrinėjo retus, 
tik vieną kartą Latvijoje registruotus asmenvardžius, naujų latvių vardų dary-
bos tendencijas (Plēsuma 2012, 2014). Autorės retųjų asmenvardžių kartoteka 
buvo sudaryta iš Latvijos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos Pilietybės ir 
migracijos departamento Latvijos gyventojų asmenvardžių katalogo, išrenkant 
tik vieną kartą registruotus vardus: ~ 700 vardų (tarp jų 500 – pirmųjų vardų, 
200 – antrųjų arba trečiųjų vardų). Nors pagal Latvijos Respublikos įstatymus 
asmenys gali turėti ne daugiau kaip du vardus, praktiškai yra daug išimčių – re-
gistruota asmenų, turinčių tris ir keturis vardus. 

Pastebėta, kad vienašakniai retieji vardai dažnai padaryti iš floros semanti-
kos etimonų, dažniausiai iš gėlių pavadinimų (tiek nulinės afiksacijos būdu, tiek 
ir prisegant įvairias priesagas), pavyzdžiui: Amarillisa (1 kartą kaip pirmas var-
das ir 1 kartą kaip antras – Edīte Amarillisa) < la. amarillis; Lavanda < lavanda; 
Magnolija < magnolija; Orhideja < orhideja; Vārpulis < vārpa + -ulis; Ziediņa < zie-
dēt, zieds ir Ziediņš Mareks < ziedēt, zieds. Daug rečiau pasitaiko antroponiminių 
naujadarų, kurių pagrindas – faunos semantikos etimonas, pavyzdžiui: Čaks-
te < čakste ‘medšarkė’, nors šiuo atveju labiau tikėtinas vardo ryšys su Latvijos 
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Respublikos pirmojo prezidento pavarde – Jānis Čakste. Keletas naujadarų susiję 
su gamtos objektų ir reiškinių pavadinimais, pavyzdžiui: Saulena < saule ‘saulė’ 
+ priesaga -ena; Zvaigzne Ritma < zvaigzne ‘žvaigždė’ (Siliņš 1990: 340) (tiesa, 
deminutyvinė forma Zvaigznīte yra plačiau paplitusi – registruoti 5 kartus kaip 
pirmas vardas ir 2 kartus kaip antras vardas). Labai retai pasitaiko iš branga-
kmenių pavadinimų padaryti naujadarai: Rubīna (2 kartus) < rubīns ’rubinas’, 
arba iš etnonimų atsiradę vardai: Latvis (1 kartą) ir kaip antras bei trečias var-
das: Maikls Latvis, Augusts Ģedimins Latvis. I. Plesumos tyrimo duomenimis, 
dažniausiai pasitaiko abstrakčios semantikos retųjų vardų, padarytų iš latvių 
kalbos apeliatyvų, pavyzdžiui: Dzirkste < dzirkste ‘kibirkštis’ (Siliņš 1990: 104); 
Jūta < jūtas ‘jausmai’; Kvēle Daiņa < kvēle ‘aistra’ (Siliņš 1990: 204); Mierīte < 
miers ‘taika, ramybė’ + priesaga -īte; Mieriņš < miers + priesaga -iņš; Nākotne < 
nākotne ‘ateitis’. Ypač pamėgti įvairios semantikos dvikamieniai naujadarai, pa-
vyzdžiui: Brīvnese < brīvs ‘laisvas’ + nest ‘nešti’; Mīļcerīte < mīļš ‘meilus, mielas’ 
+ cerēt ‘tikėtis, viltis’ + priesaga -īte; Drošvaldis < drošs ‘narsus, drąsus’ + valdīt 
‘valdyti’; Jūtvaldis < jūtas ‘jausmai’ + valdīt; Mežvaldis < mežs ‘miškas’ + valdīt 
(Siliņš 1990: 238); Sirdsvalda < sirds ‘širdis’ + valdīt (Siliņš 1990: 292); Godvars 
< gods ‘garbė’ + varēt ‘galėti’ (Siliņš 1990: 139); Mierdars < miers ‘taika, ramy-
bė’ + darīt ‘daryti’; Tautmīlis ir Raimonds Tautmīlis < tauta ‘tauta’+ mīlēt ‘mylėti’ 
(Siliņš 1990: 303). Dar įvairesni dvikamieniai asmenvardžiai, kurie žinomi tik 
kaip antrieji ar tretieji asmens vardai: Imants Ilgvārds < ilgs ‘ilgas’ + vārds ‘žodis, 
vardas’; Jānis Jūrvaldis < jūra + valdīt ‘valdyti’ (Siliņš 1990: 187); Alfrēds Krists 
Spēkvars < spēks ‘jėga’ + vara ‘valdžia, galybė’ arba varēt ‘galėti’; Ādolfs Roberts 
Dievmīls < dievs ‘dievas’+ mīlēt ‘mylėti’ (K. Silinio asmenvardžių žodyne užre-
gistruotas tik 1882 m. moteriškas vardas Dievmīla (Siliņš 1990: 98). Tokių dvi-
kamienių vardų gausa galėtų rodyti sąsają su senaisiais kilmingųjų sluoksnio 
vardais arba bent jau tėvų norą pamėgdžioti juos.

Be to, minėtasis retųjų vardų tyrimas parodė, kad asmenvardžiai dažnai pa-
daromi iš jau žinomo priešingos lyties asmenvardžio: pavyzdžiui: Malds Ēriks 
< mot. vardo Malda, plg. la. veiksmažodį maldīties ‘klysti’? (Siliņš 1990: 226); 
Skaidrītis < mot. vardo Skaidrīte (Siliņš 1990: 293); Zanis < mot. vardo Zane 
(Siliņš 1990: 335), arba iš dviejų jau žinomų vardų sudaryti dūriniai-naujadarai, 
pavyzdžiui: Laineanna < Laine + Anna; Lijamāra < Lija + Māra; Rozevita < Roze 
+ Vita. Kaip nauja tendencija „kuriant“ naujadarus – tai abiejų tėvų – mamos 
ir tėvo – vardų sujungimas, pavyzdžiui: Aiguta – tėvų asmenvardžiai Aija ir 
Gotfrīds (= Gutis); Lidvaldis < ? Lidija ir Valdis. Ypač tarp retųjų vardų populia-
rios deminutyvinės asmenvardžio formos: Agrītis < Agris; Alvīte < Alva arba Al-
vis; Andrīte < Andra arba Andris; Arnīte < Arnis; Baibīte < Baiba; Brīvīte < Brīva; 
Dairīte < Daira; Daivīte < Daiva; Elzīte < personvārds Elza; Gaidīte < Gaida; Gai-
tiņš < Gaitis; Ievīte < Ieva ir daug kitų. Keistoka, kad šiuo atveju deminutyvai 
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padaromi nereguliariai (ne Ieviņa, bet Ievīte, ne Baibiņa, bet Baibīte) – matyt, kad 
skirtųsi nuo įprastų mažybinių vardų formų.

Labai didelę dalį retųjų vardų sudaro skoliniai iš įvairių kalbų (dažniausiai 
iš anglų kalbos), pavyzdžiui: Marlīne – prancūzų asmenvardis, pasiskolin-
tas iš graikų kalbos; Mauda – anglų asmenvardis, vardo Matilda trumpinys; 
Naiks – anglų asmenvardžio Nick sulatvintas variantas; Naringula – indų as-
menvardis; Salvators – lotynų kilmės asmenvardis < salvus (Siliņš 1990: 282), 
greičiausiai naujagimio vardas parinktas pagerbiant ispanų tapytoją Salvado-
rą Dali. Kadangi Latvijos Respublikos Pilietybės ir migracijos departamento 
asmenvardžių sąrašuose nenurodoma asmens tautybė, galima suabejoti, ar 
tai latvio vardas. Bet daugeliu atvejų, kai užrašyti du ar trys asmens vardai ir 
vienas iš jų – latviškas, galima spėti, kad tai latvių tautybės asmuo (arba bent 
iš mišrios šeimos), pavyzdžiui: Seāns Jānis – airių asmenvardis; Adrians Jānis 
Lusjēns – prancūziška vardo Lucianus forma; Amanda Peidža Kristīne – anglų 
mergaičių (ir berniukų) asmenvardis Page // Paige ‘jaunas tarnas’; Andis Žo-
serands – prancūzų asmenvardis; Anita Kimblija – matyt, sulatvintas anglų 
asmenvardžio Kimberly variantas; Anita Zane Dalcija – anglų asmenvardis < 
lotynų dulcis ‘saldus’; Dainis Krēgs – škotų, anglų asmenvardis Craig, kurio 
pirminė semantika ‘uola’; Džan Luka Erols Jānis – galbūt sulatvintas kinų 
vardas Zhang; Edgars Makvīns – škotų pavardė Mcqueen; Ēriks Ozijs – anglų 
asmenvardis, vardo Oswald, Osborn deminutyvinė forma etc.

Tokie retųjų vardų tyrimai padeda net tik konstatuoti naujų vardų kūrimo 
būdus, skolinių variantus, bet ir mėginti užkirsti kelią nepageidaujamoms ten-
dencijoms. Tai, be kita ko, ir praktinė – taikomoji – tokių antroponiminių ty-
rimų, kurie domina ir plačiąją visuomenę, vertė.

2.2. Be jau paminėtų antroponimkos darbų, pastaraisiais metais yra para-
šytas ne vienas toponimikai skirtas tyrimas. Pavyzdžiui, prie tradicinės ono-
mastikos šliejasi Ilzės Štrausos (Štrausa 2005) kruopščiai atliktas Latvijos pi-
etinės dalies vieno valsčiaus onimų tyrimas Ukru pagasta onomastiskā sistēma 
(personvārdi un vietvārdi).

2.2.1. Sociotoponimikai skirtas kitos Latvijos universiteto baltistės Sintijos 
Duoninios darbas, skirtas neoficialiųjų urbanonimų tyrimams jaunimo kalboje 
Neofi ciālie vietvārdi jauniešu valodā (Doniņa 2013). Studentė anketavimo būdu 
sukaupė 700 urbanonimų kartoteką iš penkių Latvijos miestų – iš įvairių etno-
grafinių regionų: Rygos (306), Valmieros (121), Kuldygos (114), Rėzeknės (93), 
Bauskės (82). Darbo tikslas – ištirti neoficialių urbanonimų darybos modelius, 
atsiradimo motyvaciją bei funkcijas šnekamojoje kalboje.
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Išvadose konstatuojama, kad labiausiai paplitæs neoficialusis urbanonimas 
yra greitojo maitinimo restorano Hesburger slengo pavadinimas Hesîtis: Rygo-
je paminėtas 85 kartus, Kuldygoje – 44; Valmieroje dažniausiai fiksuotas til-
to Dzelzs tilts neoficialus pavadinimas deminutyvine forma Dzelzîts; Bauskė-
je – degalinės Statoil neoficialus pavadinimas Staíiks, o Rėzeknėje – miesto 
rajono Ziemeïu rajons ‘Šiaurės rajonas’ pavadinimo slengo variantas – Severka. 

Pagal apklausos rezultatus, vienas topoobjektas paprasti turi vieną arba 
du slengo pavadinimus, bet yra ir išimčių. Pavyzdžiui, daugiausia neoficia-
lių pavadinimų ir variantų naudojama pavadinant greitojo maitinimo restoraną 
McDonald’s: Maíis (2 kartus) // Maíîts (38 kartus) // Maíîtis (74 kartus) // Maèî-
tis (1 kartą) // Mahîtis (1 kartą) // Makijs (1 kartą) // Maíiks (1 kartą) // Makèiks 
(1 kartą) // Makdaks (3 kartus).

Darybiniu požiūriu neoficialūs vietovardžiai padaromi sutrumpinus onimą, 
pavyzdžiui, atmetus dūrinio (arba žodžių junginio) antrąjį komponentą ir prise-
gus derivacinę galūnę: Āģis (< Āgenskalns), Bastejs (< Bastejkalns), Čieris (< Čie-
kurkalns), Ķeizis (< Ķeizarmežs), Ķendzis // Ķenga (< Ķengarags), Ķīpis (< Ķīpsala), 
Zass (< Zasulauks), Čuguns (< Čuguna roze), Ezis // Ezīts // Ezītis (< Ezītis miglā); 
žymiai rečiau pasitaiko atvejų, kai sudarant slengo urbanonimą atmetamas pir-
masis dūrinio (arba žodžių junginio) komponentas: Ciems (< Iļģuciems), Saule (< 
Jauna saule), Netto (< Supernetto).

Paminėtinos abreviatiūros ir akronimai – ypač pamėgti ir plačiai vartojimi 
jaunimo: ČBK // Čēbēkā (< kavinė Četri balti krekli ‘keturi balti marškiniai’ Ry-
goje); GēCē // GāCē (< prekybos centras Galerija Centrs Rygoje); KK (< Kreisais 
krasts ‘Dauguvos upės kairysis krantas’ Rygoje); ZZ (< Ziedoņdārzs parkas Ry-
goje); A-kojas (< studentų bendrabutis Auseklio gatvėje (Ausekļa iela) Valmie-
roje), B-kojas (< studentų bendrabutis Beatės gatvėje (Beātes iela) Valmieroje); 
Z-kojas (< studentų bendrabutis Zvejniekų gatvėje (Zvejnieku iela) Valmieroje), 
C-iela (< Cēsu iela Valmieroje); T-iela (< Tērbatas iela Valmieroje); MK (< Mul-
tiklubs Valmieroje); ZB (< pastatas Ziemeļblāzma ‘šiaurės pašvaistė’ Rėzeknėje).

Ir šioje urbanonimų apklausoje pasitvirtino ankstesni pastebėjimai, kad daž-
niausiai pasitaiko priesagos -ene darinių (ši priesaga labai būdinga ir latvių slen-
go apeliatyvinei leksikai – Ernstsone, Tidriķe 2006: 36). Ypač daug tokiu bū-
du padaroma gatvėvardžių (čia minėti pavyzdžiai iš Rygos): Avotene (= Avotu 
iela), Brīvībene (= Brīvības iela), Čakene (= Čaka iela), Dzirnavene (= Dzirnavu 
iela), Gogolene (= Gogoļa iela), Jūrmalene (= Jūrmalas šoseja), Kantorene (= Kan-
tora iela), Kuģene (= Kuģu iela), Matīsene (= Matīsa iela), Stabene (= Stabu iela), 
Tērbatene (= Tērbatas iela), Valdemārene // Valdžene (= Krišjāņa Valdemāra iela). 
Onomastinio slengo daryboje ypač mėgstamos deminutyvinės priesagos -ītis / 
-īts, -iņš, kurios prisegamos dažniausiai prie sutrumpintų ar pakeistų urbanoni-
mų formų: Ķīpīts < Ķīpītis < *Ķīpis < Ķīpsala (salos pavadinimas Rygoje). Tokių 
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pavyzdžių galima surasti visuose Latvijos miestuose įvairių topoobjektų no-
minacijoje: Bruņinieciņš (= gatvėvardis Bruņinieku iela); Centrītis (= targavietės 
pavadinimas Rīgas Centrāltirgus); Čilītis // Čilīts (= restoranas Čili pica); Fēnītis 
(= lošimo namai Fēnikss); Ķīsītis // Ķīsīts (= ežeras Rygos teritorijoje Ķīšezers); 
Mežītis (= parko pavadinimas Mežaparks); Vansītis (= tilto pavadinimas Vanšu 
tilts); Vērmanītis // Vērmanīts (= parko pavadinimas Vērmanes dārzs); Ziedonītis 
// Ziedonīts (= parko pavadinimas Ziedoņdārzs), Esītis (= parko Kuldygoje pa-
vadinimas Estrādes parks); Memīts (< Memītis < *Memis < Memoriāls – pamin-
klo pavadinimas Valmieroje). Latviškos deminutyvinės priesagos -iņš, -ītis daž-
niausiai prisegamos ir prie kitakilmių nelinksniuojamų ergonimų, kad suteiktų 
galimybę juos linksniuoti ir tokiu būdu palengvintų komunikaciją, pavyzdžiui: 
Depiņš (= Depo – parduotuvės pavadinimas), Getiņš (= Ghetto Games – jau-
nimo klubo pavadinimas), Lidiņš (= Lido – restorano pavadinimas), Dunītis // 
Dunīts (= Duni – parduotuvės pavadinimas), Elvītis // Elvīts (= parduotuvė El-
vi), Esītis (= klubo pavadinimas Essential), Narvītis // Narvīts (= spaudos kios-
ko pavadinimas Narvesen), Rimītis // Rimīts (= parduotuvės pavadinimas Rimi). 
Šis tyrimas parodė esant didelę onomastinių derivatų grupę, kurios darybinis 
formantas – slaviškos kilmės priesagos -iks, -čiks, -ka, pavyzdžiui: Agenčiks (= 
Āgenskalns – Rygos miesto dalis), Barončiks (= Barona centrs – prekybos centras 
Rygoje), Centriks (= Centra rajons – Rygos miesto centrinė dalis), Čiļiks // Čil-
liks (= restoranas Čili pica), Domčiks (= Doma laukums – aikštės pavadinimas 
Rygoje), Grizņiks (= Grīziņkalns – miesto dalis ir parkas Rygoje), Lubančiks (= 
Lubānas iela – gatvės pavadinimas Rygoje).

Sintijos Duoninios darbe plačiai nagrinėjamos onomastinės metaforos, ku-
rias savo šnekamojoje kalboje naudoja latvių jaunimas, pavyzdžiui: Augstā mei-
ča ‘aukštoji mergina’ (= Brīvības piemineklis – Laisvės paminklas Rygoje), Ce-
pešpanna ‘keptuvė’ (= restoranas Vairāk saules ‘daugiau saulės’; restorano logo 
forma asocijuojasi su geltona keptuve), Naudas maiss ‘pinigų maišas’ (= totali-
zatorius Optibet), Burkāns ‘morka’ (= oranžinės spalvos pastatų kompleksas Ilū-
kstės ir Augusto Deglavo gatvių sankryžoje Rygoje), Mauzolejs ‘mauzoliejus’ (= 
pastatas Stirnų gatvėje Rygoje, vizualiai primenantis Lenino mauzoliejų Mas-
kvoje). Tarp slengo urbanonimų neretai pasitaiko ir žodžių žaismo pavyzdžių: 
Cooldiga (= miesto pavadinimas Kuldīga), Supergetto // Ghetto shops (= parduo-
tuvė Supernetto Kuldygoje), Negatīvs ‘negatyvas’ (= klubas / baras Pozitīvs ‘po-
zityvas’ Kuldygoje), Stendere ‘durų stakta’(= baras / klubas Stender’s ‘Stenderio 
baras’ Kuldygoje), Rococo (= klubas Coco Rėzeknėje), South Park // Southparks 
(= Dienvidu rajons ‘pietų rajonas’ – miesto dalis Rėzeknėje; aliuzija į JAV ani-
macinį filmą), Horseburger (= greito maitinimo įstaiga Hesburger Bauskėje; pa-
juokiamas skandalas dėl arklienos, plg. ang. horse ‘arklys’). Keletas slengo urba-
nonimų leidžia pastebėti ir tarminių savitumų, pavyzdžiui, vakarinės Latvijos 
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dalies (Kuldygos) medžiaga rodo tamniekų (tāmnieki) dialekto ypatybes, pavyz-
džiui, sutrumpinti ne tik vietovardžiai, bet ir galūniniai trumpieji balsiai: Kuldž 
(= miesto vardas Kuldīga), Stendž (= baras / klubas Stender’s Kuldygoje), Priedž 
(= miesto dalis Priedaine Kuldygoje) ir kt.

Penkių Latvijos miestų slengo urbanonimų palyginimas kilmės aspektu lei-
do padaryti tokias išvadas: jaunimo kalboje Valmieros ir Bauskės neoficialūs 
vietovardžiai beveik be išimties yra latviškos kilmės, Rygoje – ir latviškos, ir 
slaviškos (rusiškos) kilmės, pavyzdžiui: Ku-kuška (= Dzegužkalns ‘gegutės kal-
nas’ – miesto dalis ir parkas; plg. rusų кукушка ‘gegutė’); Kraska (= Sarkan-
daugava ‘raudonoji Dauguva’ – miesto dalis; plg. rusų красный ‘raudonas’); Ļo-
tene (=oro uostas Rīga; plg. rusų лёт ‘skrydis’). Kaip ir buvo galima tikėtis, 
daugiausia onomastinių rusizmų užrašyta Rėzeknės jaunimo kalboje. Visuose 
aptariamuosiuose miestuose užfiksuota po keletą anglizmų, pavyzdžiui: Indo-
ors (= Iekštelpu skeitparks riedučių parkas Kuldygoje; plg. an. indoor ‘patalpose 
esantis’), jau minėtasis South Park // Southparks (= pietinis rajonas Rėzeknėje); 
Pentagons (= Latvijos Valstybinės policijos valdybos pastatas Rygoje; matyt, tai 
perkeltinis ergonimas, plg. an. Pentagon ‘JAV Gynybos departamento centrinė 
būstinė’) ir kt.

Be čia aptarto studentės S. Duoninios tyrinėjimo, šiai tematikai skirtas ir 
Laimutės Balodės straipsnis (Balode 2014), kur lyginamos neoficialiųjų urbano-
nimų darybos tendencijos Suomijoje, Latvijoje ir Lietuvoje.

2.3. Dar viena iš šiuolaikinių socioonomastikos temų, dominančių studentus, 
tai ergonimika. Latvijos ergonimų (įstaigų, įmonių, firmų pavadinimų) darybai 
skirta Liepojos universitete apginta Velgos Laugalės daktaro disertacija (2009) 
apie švietimo įstaigų pavadinimus Latvijoje (Izglītības iestāžu nosaukumi latviešu 
valodā: lingvistiskais aspekts). 

2.3.1. Ergonimų temą mėgino aprėpti ir Latvijos universiteto baltistės Kris-
tianos Tylikos darbas Ergonīmu (Š-) veidošana Latvijā (Tīlika 2012). Tyrimo metu 
buvo apklausti firmų darbuotojai ir išaiškinta konkrečių ergonimų motyvacija 
ir kilmė. Analizei studentė pasirinko iš Latvijos įmonių registro 645 pavadini-
mus: 385 – analizuoti, 260 neaiškios kilmės (su firmų darbuotojais nepavyko 
susisiekti). K. Tylikos medžiaga parodė, kad daugiausia ergonimų padarytų iš 
vietovardžių ir asmenvardžių, pavyzdžiui: Šveices auto, Šķaunes bekons, iš sody-
bų pavadinimų kilę ergonimai: Šalkas, Šalmi, Šļūkas, Šultes, Šaurītes Z, Šķietnie-
ki IS (papildomai prisegtos raidės – tai savininko vardo ir pavardės inicialai), 
iš asmenvardžių – dažniausiai iš savininko pavardės padaryti ergonimai: Šen-
bergs, Šneiders, Šupiņš, Švēde, Šmits un partneri. Labai produktyvi yra akronimų 
daryba, pavyzdžiui: ŠADA = šahs un dambrete ‘šachmatai ir šaškės’, Š.O.P. = 
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firmos steigėjai Štīls, Ozoliņš, Posums. Apeliatyvinės kilmės ergonimų buvo žy-
miai mažiau (gal todėl, kad analizei buvo pasirinkti pavadinimai, prasidedan-
tys raide Š), visų jų etimonas semantiškai susijęs su įmonės veklos sritimi, pa-
vyzdžiui: iš bendrinių daiktavardžių padaryti firmų pavadinimai Šalle ‘šalikas’, 
Šarms ‘šarmas’, Šautra ‘strėlė’, Šerifs ‘šerifas’, Šķūnis ‘daržinė’, tarp jų pasitaiko 
ir slengizmų: germanizmas Šūplāde ‘stalčius’, mėgstami deminutyvinių priesa-
gų vediniai: Šuvējiņa ‘siuvėjėlė’, Šūpulītis ‘lopšelis’, pasitaiko net ir iš prieveiks-
mių padarytų pavadinimų: Šeit ‘čia’, Šodien ‘šiandien’. Latvijos ergonimų dary-
boje jaučiama didelė svetimų kalbų įtaka.

2.3.2. Rygos bei kitų miestų ergonimus (netradicinius kavinių, restoranų, 
parduotuvių pavadinimus) yra aprašęs Ojaras Bušas (Bušs 2012, Balode, Bušs 
2014, 20–25). Keletas pavyzdžių iš šių straipsnių: netradiciniai Rygos kavinių 
pavadinimai Dēli ‘sūnūs’, 80 vēstules ‘80 laiškų’, Degviela ‘degalinė’; netradici-
niai parduotuvių pavadinimai Ods ‘uodas’, Pauze ‘pauzė’, Ganības ‘ganyklos’, 
Pietura ‘stotelė’, Kuģis ‘laivas’, Vidus ‘vidurys’. Net parduotuvių pavadinimai 
dažnai padaromi su deminutyvine priesaga: mėsos parduotuvė Tītariņš (< tītars 
‘kalakutas’), Cukuriņš (< cukurs ‘cukrus’), Trepītes (< trepes ‘laiptai’), Debestiņa 
(< debess ‘dangus’), bakalėjos pavadinimas Dzīvīte (< dzīve ‘gyvenimas’); kar-
tais pasitelkiami ir vietovardžių deminutyvai: parduotuvių pavadinimai Dauga-
viņa (< upė Daugava), Iecaviņa (< upė ir miestas Iecava), Aizkrauklīte (< miestas 
Aizkraukle). Pastebėti ir tokie ergonimų darybiniai ypatumai, pavyzdžiui: kavi-
nė Kūkotava (< neegzistuojančio veiksmažodžio *kūkot ‘valgyti pyragaičius’ [< 
kūka ‘pyragaitis’], humoristinis efektas sėkmingai sukuriamas homonimo – ki-
to veiksmažodžio kūkot ‘1. kukuoti; 2. knapsėti (snaudžiant)’ pavyzdžiu). Tarp 
ergonimų pasitaiko ir eskresyvių žodžių junginių: parduotuvės Pēdējā cerība 
‘paskutinė viltis’, Vienīgā iespēja ‘vienintelis šansas’; neretai ir barbarizmų (daž-
niausiai germanizmų): Bode ‘parduotuvė’, Labā bode ‘geroji parduotuvė’, Ķēķis 
‘virtuvė’, Omīte ‘močiutė’, Grāpis ‘katilas’. Netradicinių ergonimų daryboje pa-
trauklumo dėlei – kaip komercinis „jaukas“ – vietoje įprasto vardininko varto-
jami kiti linksniai, pavyzdžiui: kavinės pavadinimas Sirsniņai (D. sg., ‘širdutei’); 
kavinė Mierā (L. sg., ‘ramybėje’); žuvų restoranas Murdā (L. sg., ‘bučiuje, ven-
teryje’); gėlių parduotuvė Lakstos (L. pl. ‘žoliniuose augaluose, žolėse, bulvie-
nojuose’). Vartotojui, pirkėjui, matyt, patraukliai skamba ir neįprastos seman-
tikos žodžių junginiai, pavyzdžiui: restoranas Lidojošā varde ‘skraidanti varlė’ ir 
Jautrais ods ‘linksmasis uodas’.

2.3.3. Savo ruožtu Laimutė Balodė (Balode, Bušs 2014: 13–20) yra apžvel-
gusi Latvijos oficialiuosius ergonimus – įstaigų ir įmonių pavadinimus, kurių 
sudėtyje yra Latvijos ar Rygos vardas. Iš visų 204 777 Latvijos Respublikoje 
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registruotų įstaigų ir įmonių (http://www.lursoft.lv/lursoft-statistika/LR-Uz-
nemumu-registra-registros-subjektu-skaits&id=2) (2013.05.) į 1737 įstaigų ir 
įmonių pavadinimus įtrauktas vardas Latvija /beje, vienos tokios įmonės direk-
toriaus pavardė – Latvietis (Diena18.11.2011.)/. Dažniausiai šalies vardas įtrauk-
tas G. sg. forma, t. y., sudaromi kilmininkiniai žodžių junginiai: Latvijas piens 
(‘Latvijos pienas’), Latvijas maiznieks (‘Latvijos kepėjas/duonkepys’), Latvijas be-
kons (‘Latvijos bekonas’), žymiai rečiau – N. sg. forma, pavyzdžiui: viešbutis 
Latvija, įmonės Atvērtā Latvija (‘Atviroji Latvija’), Vizuālā Latvija (‘Vizualioji 
Latvija’), Agro Latvija (‘Žemės ūkio Latvija’). Tačiau ekonomonimų arba pra-
gmatonimų (įvairių prekių pavadinimų – terminas dar nėra nusistovėjęs), kur 
būtų įtrauktas Latvijos ar Rygos vardas, daryba įstatymiškai ribojama. Sovie-
tiniais laikais Latvijos ir Rygos (Rīga) vardas buvo plačiai naudojamas įvairių 
produktų pavadinimuose: mikroautobusai „Latvija“, radijo aparatai „Latvija“, 
muilas „Latvija“, kava „Latvija“; tortas „Rīga“, mopedas „Rīga-7“, skalbimo 
mašina „Rīga“, pianinas „Rīga“, baldų komplektai „Rīga“, „Latvija“ ir t. t. Vie-
nu metu buvo ir traukinio, kursavusio tarp Rygos ir Maskvos, pavadinimas 
„Latvija“. Po 1990 m. Latvijos ir Rygos vardo vartojimas komercinių produk-
tų pavadinimuose ir įstaigų pavadinimuose apribotas (Nolikums par valsts va-
lodas lietošanu nosaukumos un informācijā. Latvijas Republikas Ministru Padomes 
lēmums No. 462, § 2.4, 04.11.1992). Tokių apribojumų tikslas – neleisti paže-
minti, nuvertinti patriotinio jausmo. Nepaisant to, yra tokių prabangos prekių 
pavadinimų, suvenyrų, kur šis vardas vartojamas ir dabartiniais laikais: sal-
dainių dėžutės „Latvija“, „Rīga“, šokoladas „Rīga“, sūris „Latvija“ ir t. t. Ypač 
populiarus pavadinimas „Vecrīga“: gerai žinomi pyragaičiai „Vecrīga“, likeris 
„Vecrīga“ ir t. t. Visi šie produktai išsiskiria teigiama reputacija. 

Pasaulio onomastikoje vis daugiau publikacijų skiriama komercinių produk-
tų pavadinimų – ekonomonimų / pragmatonimų – tyrimams. Latvijoje ekono-
monimus sugretinti su tautos mentalitetu mėgino O. Bušas (Bušs 2013).

2.4. Nauja, dar ligi šiol netyrinėta sritis Baltijos šalyse – eponimai. Apie juos 
savo magistro darbą 2006 metais apgynė Latvijos universiteto studentė Linda 
Pietė. Eponimų temą sėkmingai tęsė Baiba Bankava, sudariusi latvių eponimų 
žodyną (Eponīmu vārdnīca, sastādītāja Baiba Bankava, Rīga, 2007) ir šio žodyno 
pagrindu apgynusi daktaro disertaciją (2011) „Eponimai latvių kalboje: lingvis-
tinis aspektas“ (Eponīmi latviešu valodā: lingvistiskais aspekts). Šis žodynas, gau-
siai iliustruotas, susilaukė didelio populiarumo, todėl buvo papildytas ir išleis-
tas pakartotinai: Jaunā eponīmu vārdnīca, Rīga, 2012. Žodyne galima susipažinti 
su latvių kalboje plačiai vartojamais bendriniais žodžiais, kurie atsiradę apelia-
tyvizacijos keliu iš onimų – asmenvardžių ar vietovardžių, pavyzdžiui: atlants 
‘atlasas’ < graikų mitologijoje milžinas Atlass (gen. Atlantos), ant pečių laikantis 
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Žemės rutulį (EV 17), begonija < Michel Bégon (1638–1710) – prancūzas, kolek-
cionierius, mokslo globėjas (EV 21), fuksija < Leonhard Fuchs (1501–1566) – vo-
kiečių botanikas (EV 46), matiola < Pietro Andrea Mattioli (1500–1578) – italų 
botanikas (EV 90), dobermanis < Friedrick Ludwig Dobermann (XIX a.) – vokie-
čių šunininkas, išvedęs šią šunų veislę (EV 35), kolts < Samuel Colt – 1835 m. 
patentavęs šios rūšies revolverį (EV 74), daltonisms < John Dalton (1766–1844) – 
anglų chemikas ir fizikas, 1798 m. aprašęs savo regos defektą (EV 32–33), do-
lomīts < Déodat Gratet de Dolomieu (1750–1801) – prancūzų geologas (EV 35–
36), žilete – King C. Gilette (1855–1932), amerikiečių išradėjas ir pramoninkas, 
išradęs ir gaminęs skutimosi peiliukus (EV 141); angora < Turkijos miestas An-
kara, iš kur buvo gabenama ši ožkos ir triušio vilna (EV 13), antonovka < kai-
mas Antonovo Kursko srityje, Rusijoje, kur auginti šios rūšies obuoliai (EV 14), 
gineja < Guineja (liet. Gvinėja) – vakarinės Afrikos krantas, iš kur buvo atve-
žamas auksas monetų gamybai (1663 m.) (EV 51), dalmācietis < Dalmatia (lie. 
Dalmatija) – regionas Kroatijoje, kur buvo auginami šios veislės šunys (EV 32) 
etc. Žodyne galima surasti per 900 eponimų, kurie dažniausiai yra tarptautiniai 
žodžiai. Sudarytoja B. Bankava supažindina su eponimų reikšme, žodžio kilme 
ir atsiradimo istorija. 3. Be abejonės, be straipsnyje jau minėtų naujų tendencijų 
Latvijoje gyvuoja ir tradicinės onomastikos sritys, kuriomis domisi jauni tyrėjai. 
Pavyzdžiui, 2006 m. sėkmingai buvo apginta daktaro disertacija, skirta latvių 
istorinei antroponimikai: Renāte Siliņa-Piņķe Priekšvārdi Rīgā 15. gadsimtā pēc 
ķemerejas reģistra materiāliem („Vardai Rygoje pagal XV a. kemerejos registro 
medžiagą“). Viena iš paskutiniųjų onomastikos tema apgintų disertacijų La-
tvijos universitete – tai nomenklatūrinių žodžių analizei skirtas Sandos Rapos 
darbas (2014) „Geografinės nomenklatūros žodžiai latvių vietovardžiuose“ (Ģe-
ogrāfi skās nomenklatūras vārdi latviešu toponīmijā). Latgalos regiono pravardes 
tyrinėja Daugpilio universiteto doktorantė Inese Zugicka (Zuģicka). Iš dalies su 
onomastika siejasi ir Rėzeknės aukštosios mokyklos lektorės doktorantės Antos 
Kliavinskos (Kļavinska) tyrimas apie etnonimus latgalių tautosakos tekstuose.

Nors vardyno etimologijos, pirminės semantikos ir darybos klausimai, kaip 
ir iki šiol, lieka onomastinių tyrimų centre, kelią skinasi ir naujos onomastikos 
šakos. Šiuolaikinėje baltų kalbų onomastikoje turėtų atsirasti vietos ne tik tra-
dicinėms diachroninės onomastikos studijoms, bet ir dar mažai pažįstamiems 
tyrimams, dažniausiai susijusiems su socioonomastikos sritimi, kurie praplėstų 
onomastikos jau įprastą tyrimų objektą.



 Straipsniai / Articles 69

Naujų krypčių užuomazgos Latvijos onomastikoje

LITER ATŪR A

Ba lode La imutė 2014: On Slang Urbanonyms in Latvia, Lithuania and Finland. – 
Baltistikos centrai ir Lietuva (Baltistika pasaulio kontekste), sud. Ona Petrėnienė, Jurga 
Trimonytė-Bikelienė. Vilnius: LEU, 59–68.

Ba lode La imute,  Buš s Ojā r s  2014: Two Sketches on Latvian Names in the Eco-
nomy. – Studii şi cercetări de onomastică şi lexicologie (SCOL) 7, 13–25.

Bielenstein August  1892: Die Grenzen des lettischen Volksstammes und lettischen 
Sprache in der Gegenwart und im 13. Jahrhundert. St. Petersbourg.

Buš s Ojā r s  2012: Non-trivial Names for Latvian Shops, Restaurants and Other Bu-
sinesses. – International Scientifi c Conference “Onomastic Investigations” to commemorate 
the 100th anniversary of Vallija Dambe (1912-1995). Abstracts. Riga, 15–16.

Buš s Ojā r s  2013: Īpašvārdi ekonomikā: dažas izpētes iespējas pasaulē un Latvijā. – 
Vārds un tā pētīšanas aspekti 17(1), 50–55.

Buš s Ojā r s  2014: Īpašvārdi ekonomikā: dažas izpētes iespējas pasaulē un Latvijā. – 
Vārds un tā pētīšanas aspekti 17(1), 50–55. 

Doniņa Sint ija  2013: Neofi ciālie vietvārdi jauniešu valodā. Bakalaura darbs. Rīga: LU 
HZF.

Endzel in Jan i s  1934: Die lettländischen Gewässernamen. – Zeitschrift für slavische 
Philologie, Bd. 2, H. 1/2. Wiesbaden, 112–150.

Endzel īns Jān i s  1922–1926: Latvijas vietu vārdi. 1: Vidzemes vārdi; 2: Kurzemes un 
Latgales vārdi. Rīga: A. Gulbis.

Endzel īns Jān i s  1931: Par Cēsu un Cesveines vārdu. – Filologu Biedrības Raksti 11, 
198–200.

EV – Eponīmu vārdnīca, sastādījusi Baiba Bankava. Rīga: Latviešu valodas aģentūra, 
2007.

Ernst sone Vinet a ,  Tid r i ķe Laura 2006: Jauniešu valoda. Rīga: LU Akadēmiskais 
apgāds.

Hors te Ev it a  2008: Jaunākās personvārdu izvēles tendences Latvijā un Lietuvā. Maģis-
tra darbs. Rīga: LU Filoloģijas fakultāte.

Jaunā eponīmu vārdnīca, sastādījusi Baiba Bankava. Rīga: Latviešu valodas aģentūra, 
2012.

Lauga le Velga 2009: Izglītības iestāžu nosaukumi latviešu valodā: lingvistiskais aspekts. 
Promocijas darbs. Liepāja: Liepājas universitāte.



LAIMUTĖ BALODE 

70 Acta L ingu i s t ic a L ithuan ica LXXII

Madžu le Mada ra 2014: Bērnu vārdu izvēles motīvi (balstoties uz aptaujas datiem 
pirmssskolas izglītības iestādēs). Rīga: Latvijas Universitāte, HZF. 

Mülenbachs Kā rl i s  1891: Par latviešu pavārdiem. – Daži jautājumi par latviešu va-
lodu. [1.burtn.]. Rīga: Jelgava, 3–5.

Nolikums par valsts valodas lietošanu nosaukumos un informācijā. Latvijas Republikas Mi-
nistru Padomes lēmums No. 462, § 2.4, 04.11.1992. Prieiga internete: http://likumi.lv/
doc.php?id=63051

Pl ā ķ i s  Ju r i s  1936: Latvijas vietu vārdi un latviešu pavārdi, I d. Kurzemes vārdi. – 
Latvijas Universitātes Raksti, Filoloģijas un filosofijas fakultātes serija, IV sēj, Nr.1, Rīga.

Pl ā ķ i s  Ju r i s  1939: Latvijas vietu vārdi un latviešu pavārdi, II d. Zemgales vārdi. - 
Latvijas Universitātes Raksti, Filoloģijas un filosofijas fakultātes serija, V sēj, Nr. 5, Rīga.

Plēsuma Ieva 2012: Reto personvārdu īpatnības mūsdienu Latvijā. Bakalaura darbs. 
Rīga: Latvijas Universitāte, HZF.

Plēsuma Ieva 2014: Reto latviešu personvārdu darināšanas tendences. Maģistra darbs. 
Rīga: Latvijas Universitāte, HZF.

Rapa Sanda 2014: Ģeogrāfi skās nomenklatūras vārdi latviešu toponīmijā. Promocijas 
darbs. Rīga.

Rudz īte El īna 2012: Personvārdu izvēles motīvi (Draudzīgā aicinājuma Cēsu Valsts 
ģimnāzijas aptaujas dati). Maģistra darbs. Rīga: Latvijas Universitāte, HZF.

Si l iņa-Piņķe Renāte 2006: Priekšvārdi Rīgā 15. gadsimtā pēc ķemerejas reģistra ma-
teriāliem. Promocijas darbs. Rīga.

Si l iņ š  K l āvs 1990: Latviešu personvārdu vārdnīca. Rīga: Zinātne.

Spruog i s  Ju rg i s  1888: Географическiй словарь древнеи Жомойтской земли XVI 
столъетiя составленный по 40 актовымъ книгамъ Россиенскаго земскаго суда 
Архиварiусомъ Виленскаго Центральнаго Архива древнихъ актовыхъ книгъ – 
губернiй Виленской, Ковенской, Гродненской и Минской Иваномъ Яковлевичемъ 
Спрогисомъ, Вильна.

Št r ausa I l ze 2005: Ukru pagasta onomastiskā sistēma (personvārdi un vietvārdi). Maģis-
tra darbs. Rīga: Latvijas Universitāte, Filoloģijas fakultāte.

XXIII ICOS kongresas Toronte, Kanadoje – 23 International Congress of Onomastic Sciences, 
ICOS. Prieiga internete: http://yorkspace.library.yorku.ca/xmlui/handle/10315/2900/
browse?rpp=20&order=ASC&sort_by=-1&etal=-1&type=author&starts_with=0



 Straipsniai / Articles 71

Naujų krypčių užuomazgos Latvijos onomastikoje

XXIV ICOS kongresas Barselonoje, Ispanijoje – 24th International Congress of Onomas-
tic Sciences, ICOS. Prieiga internete: http://e-onomastics.blogspot.fi/2014/08/proce-
edings-of-icos-xxiv-online.html

XXV ICOS kongresas Glazge, Škotijoje  – 25th International Congress of Onomastic Sci-
ences. Prieiga internete: http://www.icos2014.com/wp-content/uploads/ICOS-2014-
List-of-Abstracts-v3.pdf

The Rudiments of New Tendencies in Latvian 
Onomastics

SUM M A RY

The last congresses of ICOS (International Council of Onomastic Sciences) held in To-
ronto (2008), Barcelona (2011) and Glazgow (2014) verified that new branches of the re-
search of onyms are becoming more and more popular. The aim of this article is to in-
troduce the latest socio-onomastic studies carried out at the University of Latvia. Several 
MA and PhD research works in Latvian modern anthroponymics and toponymics carried 
out by the students of the Faculty of Humanities on the basis of questionnaires are brief-
ly presented in this article. For instance, the overview of the study on the choice of the 
newborn’s name, parents’ motivation and the main criteria in choosing a name: euphony 
of the name, originality of the name, harmony between the name and the surname, etc. 
(Rudzīte 2012, Madžule 2014). Absolute majority of the respondents replied that they are 
satisfied with their name; Jānis and Līga are mentioned as the nicest Latvian names. It is 
rather common for families to harmonise the names of sisters and brothers by initials, for 
example Kristaps and Kristīne, Dina and Dita, or by semantics, for instance Gundega and 
Madara (both names of the flowers). A comparison of the names of children, parents and 
grandparents leads to the conclusion that nowadays the names inherited from ancestors 
are rather rare. It is increasingly popular to choose very rare names for newborns. I. Plē-
suma (2012, 2014) studied rare (only once registered) personal names in Latvia as well as 
the newest trends and tendencies in Latvian first name formation. 

In the field of toponymy an interesting study on informal urbanonymy was carried 
out (Donina 2013): about 700 slang urbanonyms from five cities of Latvia located in dif-
ferent ethnographical regions were collected and analysed. The questionnaire helped to 
find out the motivation of their formation, the ways of derivation (mostly abbreviations or 
acronyms, also suffix -ene, -ītis, -iņš derivatives as well as metaphors). The most popular 
slang ergonym among respondents is Hesītis (= fast food restaurant Hesburger); the largest 
number of variants was recorded in naming the fast food restaurant McDonald’s – Maķis 
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// Maķīts // Maķītis // Mačītis // Mahītis // Makijs // Maķiks // Makčiks // Makdaks. This 
study also showed the young people’s attitude regarding unofficial place names. 

Ergonymics is yet another rather new and untouched area of onomastics in Baltic lan-
guages. Some interesting research works (Laugale 2009, Bušs 2012, Balode, Bušs 2014) 
were carried out in Latvia. For example, the employees of various companies of Latvia 
were interviewed about the origin and motivation of their company’s name (Tīlika 2012). 
The study of the names of commercial products (or economonyms) has also been initiated. 
For instance, O. Bušs (2013) compared economonyms of the country with the nation’s 
mentality.

The usage of eponyms (appellatives that originated from onyms – anthroponyms or to-
ponyms) is a new, almost unstudied field in the Baltic countries. The Dictionary of Epo-
nyms (2007), compiled by B. Bankava, has been recently published. She has also defended 
her PhD dissertation (2011) entitled Eponyms in Latvian: Linguistic Aspect.

Although the etymology, semantics and derivation of onyms remain the primary issues 
that constitute the basis of onomastic research, new branches of onomastics are already 
on the way.
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ANTA TRUMPA
Latv ijos  un iver s ite t a s

Moks l in ių t y r imų k r ypt ys : onomastika, istorinė 
leksikografija, semantika.

VIETOVARDŽIAI SU SĀT- 
„LATVIJOS VIETOVARDŽIŲ 
ŽODYNE“ (LATVIJAS 
VIETVĀRDU VĀRDNĪCA)1

Place-names with the Component sāt-  
in the Dictionary of Latvian Toponyms 

ANOTACIJA

Straipsnis skirtas vietovardžių su sāt- „Latvijos vietovardžių žodyne“ (Latvijas vietvār-
du vārdnīcā) analizei. Pradžioje pateikiamas trumpas žodyno aprašas, apibūdinami svar-
biausi jo šaltiniai.

Beveik per šimtmetį rutuliojosi kalbininkų diskusija apie šiuo metu nebevartojamo di-
alektizmo sāts / sāta / sāte, kuris teišlikęs Latvijos vietovardžiuose, etimologiją, semantiką 
ir vartoseną. Dauguma diskusijos dalyvių vis dėlto nepritaria profesoriaus Jānio Endzelī-
no hipotezei dėl sāts finougriškos kilmės. Kadangi vietovardžiai su sāt- paplitę Kuržemėje, 
kuršių substrato teritorijoje, labiausiai tikėtina, jog tai senas kuršių kilmės žodis.

Straipsnyje nagrinėjami į „Latvijos vietovardžių žodyno“ S1 tomą įtraukti dialektizmai 
su sāt-, jų semantika bei žemėlapiu iliustruojamas paplitimo arealas. Daroma išvada, kad 
vietovardžių su sāt- kiekis Latvijos vardyne linkęs mažėti, ypač mikrotoponimų grupėje. 
Matyt, latvių kalbos tarminis bendrinis žodis sāts / sāta / sāte anksčiau buvo labiau papli-
tęs, vėliau jo plotas siaurėjęs vakarų kryptimi, palikdamas pėdsakų oikonimuose.

 ESM INI A I ŽODŽI A I:  vietovardžių žodynas, mikrotoponimai, oikonimai, kuršizmai, di-
alektizmų nykimas.

 1 Straipsnis parengtas pagal Valstybės tyrimų programos Letonics: history of Latvia, languages, cul-
ture and values projektą Studies of the Latvian language in the context of 21st century science.
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ANNOTATION

The article is looking at some of the Latvian place-names included in the “Dictionary 
of Latvian Toponyms” (Latvijas vietvārdu vārdnīca), namely those containing the compo-
nent sāt-. It begins with a brief description of the dictionary and its sources.

The now-obsolete dialectal word sāts / sāta / sāte (‘house, home’) and its etymology, 
semantics and usage in Latvian place-names have been discussed for almost a century. 
The linguist Jānis Endzelīns proposed a hypothesis that this word might have Finno-Ug-
ric origin, while several other linguists did not agree with this opinion. Since toponyms 
with the element sāt- are mostly observed in Kurzeme and, more precisely, in the territo-
ry formerly inhabited by the Baltic tribe of Curonians, it is believed that this lexeme has 
Curonian origin. 

The article proceeds with the analysis of the words containing the element sāt- and 
included in the volume S1 (which is still in progress) of the “Dictionary of Latvian Top-
onyms”. Their semantics and area of distribution are shown (illustrated in the map). It is 
concluded that this particular group of place-names tends to diminish, especially as re-
gards microtoponyms. The dialectal word sāts / sāta / sāte has formerly been more wide-
spread, but the area has shrunk, leaving some traces of the respective word in oikonyms 
in the western part of the territory.

 KEY WOR DS:  dictionary of toponyms, microtoponyms, oikonyms, Curonian, 
disappearance of regional words.

„Latvijos vietovardžių žodynas“ (Latvijas vietvārdu vārdnīca) yra daugiatomis 
leidinys, pratęsiantis Jānio Endzelīno dviejų tomų žodyną „Latvijos TSR 

vietovardžiai“ (Latvijas PSR vietvārdi) (I dalies 1 tomas A–J, 1956) ir I dalies 
2 tomas K–O, 1961). Po ilgokos pertraukos XXI a. pradžioje, 2003 m., pagaliau 
pasirodė pirmasis „Latvijos vietovardžių žodyno“ tomas, apimantis žodžius, 
prasidedančius P – Paaglis–Piķu, kurį pratęsė dar du raidės P tomai – 2006 m. 
Pilaci–Pracapole bei 2010 m. Pracirika–Puožu, taip pat 2013 m. yra išėjęs vienas 
raidės R tomas. Šiuo metu rengiamas pirmasis raidės S tomas Sabači–Sēža, kurį 
numatyta išleisti 2017 m.

LU Latvių kalbos institute parengto „Latvijos vietovardžių žodyno“ pagrindą 
sudaro keletas šaltinių, iš kurių svarbiausia šiuo metu skaitmeninama maždaug 
1 milijoną kortelių turinti Latvijos vietovardžių kartoteka (LVK), susidedanti iš 
vietovardžių, pradėtų užrašinėti ekspedicijose nuo XX a. penktojo dešimtme-
čio; archyvinė medžiaga, pavyzdžiui, Vidžemės 1638 m. arklų revizijos (vok. 
Hakenrevision) duomenys (VAR) ir 1826 m. dvarų revizijos duomenys, saugo-
mi Latvijos valstybiniame istorijos archyve; taip pat įvairių publikacijų šalti-
niai, įskaitant seniau leistus žodynus (iš jų minėtini, pavyzdžiui, J. Endzelīno 
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dvitomis „Latvijos vietų vardai“ (Latvijas vietu vārdi, 1922; 1925), Jurio Plāķio 
dviejų dalių „Latvijos vietų vardai ir asmenvardžiai“ (Latvijas vietu vārdi un la-
tviešu pavārdi, 1936; 1939), Valdžio Jurio Zepo „Latgalos vietovardžiai“ (The 
Placenames of Latgola, 1984)). Minėtini ir naujausi „Latvijos vietovardžių žody-
ną“ papildantys šaltiniai iš palyginti neseniai leistų vietovardžių žodynų ir rin-
kinių, pavyzdžiui, Rutos Avotiņos darbas „Staburago valsčius. Vietovardžiai, 
geografija, kultūros paveldas“ (Staburaga pagasts. Vietvārdi, ģeogrāfi ja, kultūras 
mantojums, 2007), taip pat milžiniška Latvijos valstybinės geografinės erdvės 
agentūros (Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra) vietovardžių duomenų ba-
zė (LĢIA 2011)2.

Taigi tiek Latvijos vietovardžių kartoteka, tiek jau išleisti „Latvijos vietovar-
džių žodyno“ tomai, tiek jau parengti, bet neišleisti vietovardžių žodyno ran-
kraščiai yra turtingas Latvijos vietovardžių aruodas, tapęs neišsenkamu šaltiniu 
tiriant latvių toponimiją.

Dirbant prie naujausio, dar neišėjusio „Latvijos vietovardžių žodyno“ tomo 
Sabači–Sēža-, dėmesį patraukė gana didelis, užimantis daugiau nei septynis 
rankraščio puslapius žodyno straipsnis „Sāt“. Jo pagrindą sudaro ne koks nors 
visiems žinomas latvių kalbos apeliatyvas, bet mūsų laikais nebevartojamas ir 
net tarmėse nebepažįstamas žodis su savo morfologiniais variantais sāts / sāta / 
sāte ‘sodyba, sodybvietė’. Paaiškėjo, kad šis žodis, jo semantika, etimologija ir 
sąsajos su Latvijos vietovardžiais jau kone šimtmetį buvo tapę kalbininkų dis-
kusijų objektu. Taigi ši straipsnio dalis bus skirta minėtajai diskusijai aptarti.

Anksčiau egzistavęs bendrinis žodis sāts / sāta / sāte, sudarantis daugybės 
Latvijos vietovardžių pagrindą, labiausiai buvo paplitęs Kuržemės regione. Dėl 
jo kilmės tyrėjų nuomonės skiriasi. Straipsnį apie Kuržemės vietovardžių su 
sāt- arealą jau 1926 m. paskelbė latvių kalbininkas J. Plāķis. Jame vietovardžių 
tyrėjas teigė, kad sāts yra baltiškos kilmės žodis, etimologiškai susijęs su la. sāts, 
sātīgs, lie. sotis, sotumas, sotus, sen. indų sātu ‘prieglauda, vieta išsigelbėti, pa-
sislėpti’, „vis dėlto vietų varduose jis, berods, reiškiąs kažką kita“ (Plāķis 1926: 
318). J. Plāķio nuomone, pradinė žodžio reikšmė buvusi ‘atvira, saulės apšvies-
ta vieta miške’, iš kurios vėliau išsirutuliojo naujesnė reikšmė ‘išdirbtas laukas, 
vidury lauko pastatyti namai’ (Plāķis 1926: 319–320).

J. Plāķis savo straipsnyje pamini ir faktą, kad vietovardžiai su žodžio pra-
dmeniu *sāt- įtraukti ir į Augusto Bielensteino darbą Die Grenzen des lettischen 
Volkstammes und der lettischen Sprache in der Gegenwart und im 13. Jahrhundert, 
atkreipdamas dėmesį į tai, kad „šis žodis buvo pažįstamas ir už dabartinės Kur-
žemės ribų“ (Plāķis 1926: 319): keleto vietovardžių esama ir iš dabartinės Lie-
tuvos – Lampsahten, Dorf im Kirchspiel Preussisch-Kretingen (Bielenstein 1892: 

 2 Apie „Latvijos vietovardžių žodyną“ smulkiau žr. Balode 2009.
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248), Lampsaten [A. Plāķio klaidingai nurodyta: Lamsaten] (Bielenstein 1892: 
279), Narssatay [A. Plāķio klaidingai nurodyta: Nassatag], Gesinde (Bielenstein 
1892: 389); vieną iš šių pavyzdžių – Satagont (Bielenstein 1892: 275 [A. Plāķio 
klaidingai nurodyta: 175]) kaip pilies ar piliakalnio ir kiligundos, arba senoviš-
kos administracinės apygardos, pavadinimą – A. Bylenšteinas mini kaip Suo-
mijoje esantį vietovardį (Bielenstein 1892: 275). 

Diskusiją pratęsė ir kitokios nuomonės dėl žodžio reikšmės ir kilmės laikėsi 
J. Endzelīnas, kuris Kārlio Mīlenbaho „Latvių kalbos žodyne“ (Latviešu valo-
das vārdnīca, 1923–1932) tarp keleto kitų sāts homonimų kaip ketvirtąjį patei-
kia ir turintį reikšmę ‘eine Baustelle, alte Gesindestellen (statybvietė, kiemas, 
namų vieta)’. Įdomu, kad ir J. Endzelīnas teikia nuorodą į A. Bielensteino dar-
bą, tiesa, į kitą – „Die Holzbauten und Holzgeräte der Letten […]“, paminėda-
mas, kad Vakarų Kuržemėje sāts, sāta reiškiąs ‘Zaun, Bauerhof (tvora, sodyba)’. 
J. Endzelīnas yra pirmasis, nors ir ne be abejonių, iškėlęs hipotezę, kad sāts yra 
finougriškos kilmės, tiksliau, pasiskolintas iš lyvių kalbos ir susijęs su estų sāt 
‘eingezäunter Platz; Rödung (aptverta vieta, kirtimas)’ (Mīlenbahs III 809).

Nesigilindamas į apeliatyvų sāte, sāts etimologiją, apie šio žodžio reikšmę 
ir ankstesnę vartoseną gimtojo Stendės valsčiaus vietovardžiuose savo 1939 m. 
straipsnyje „Vietų vardų gyvastis“ („Vietu vārdu mūžs“, 1939) yra rašęs ir kal-
bininkas Kārlis Draviņis. Jis užsimena, kad „per marus išmirusių ir pražuvusių 
namų laukus vadinę satais ar satėmis (par sãtiem (vai sãtēm)), […] pvz., Peķsãte, 
Pũcsãte, Mežitsãts, Sãti, Vcsãte, Kneĩjsãts u. c.“ (Draviņš 1939: 413). Autorius 
pripažįsta, kad medžiagos užrašymo metu – XX a. ketvirtajame dešimtmety-
je – Stendėje apeliatyvo sāts, sāte jau nebegalėję paaiškinti, jo reikšmė šnektoje 
išnykusi. Jis šį reiškinį aiškino tuo, kad senieji satai (sāti), kitaip sakant, sody-
bvietėms priklausę laukai, praėjus marui ir namams tampant negyvenamiems, 
apaugdavę medžiais, krūmais, net tankiu mišku, o pats žodis išlikęs. „Pabrėž-
tina, kad dabar žodis sāts žmonių sąmonėje susijęs su senųjų sodybviečių sąvo-
ka, vis dėlto nėra virtęs tiesioginiu jų žymikliu“ (Draviņš 1939: 413). Apie tai, 
kad „šiuos žodžius yra vartoję ir kaip vietovardžius, apibūdinant vietas, kuriose 
prieš marą ar prieš Šiaurės karą būta valstiečių sodybų“, XX a. pradžioje yra 
kalbėjęs ir A. Bielensteinas (Bīlenšteins 2001: 133).

Dar vienas pritarėjas finougriškajai žodžio kilmės hipotezei yra estų latvistas 
Karlas Abenas, kuris savo 1957 m. straipsnyje „Skoliniai iš estų ir lybių kalbų 
latvių kalboje“ („Aizguvumi no igauņu un lībiešu valodas latviešu valodā“) pa-
tvirtina J. Endzelīno nuomonę, laikydamas latvių sāts ‘namų vieta, sena sody-
bvietė’ patikimu estiško žodžio saat (Aben 1957: 203) skoliniu.

Ir 1957 m. išėjusioje studijoje apie atskirų latvių kalbos žodžių etimologijas 
latvių kalbininkas Ernestas Blesė abejoja latvių sāts finougriška kilme. Moksli-
ninkas nurodo suomių kalbininko Eino Niemineno rašytą laišką: „Est. sāt yra 
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tarmybė, vartojama tik Saremos saloje bei Muhu saloje, taip pat Pernu apylin-
kėse. Šis žodis negali būti paveldėtas, veikiau jis pasiskolintas iš latvių kalbos“. 
Be to, E. Blesė abejoja, ar lyvių kalboje žodis *sāt apskritai kada nors yra bu-
vęs. (Blese 1957: 104). Dėl to kalbininkas mano, kad latvių sāts yra kuršiškos 
/ latviškos kilmės ir daro prielaidą, kad jis giminiškas senovės prūsų gyvena-
mosios vietos pavadinimui Satheken bei pievos pavadinimui Satho (Blese 1957, 
103, 109). 

Vis dėlto, nors ir susilaikydamas nuo konkrečių komentarų, J. Endzelīno 
nuomonei nepritaria užsienyje gyvenęs latvių kalbininkas V. J. Zepas, 1962 m. 
anglų kalba paskelbęs savo tyrimą „Latvių ir suomių kalbų konvergencijos“ (The 
Placenames of Latgola. A Dictionary of East Latvian Toponyms) (Zeps 1962: 180).

Įtikinamesnių finougriškajai žodžio hipotezei prieštaraujančių argumentų 
turi estų kalbininkas Lembitas Vaba, kuris, savo knygoje apibūdindamas į estų 
kalbą iš latvių kalbos patekusius skolinius, teigia būtent atvirkščiai – daro prie-
laidą dėl saat latviškos kilmės (Vaba 1997: 196–197).

Ir Silvijai Raģei straipsnyje apie J. Endzelīno etimologizuotus Baltijos finų 
kalbų skolinius latvių kalboje buvo kilęs klausimas: jei žodis sāts būtų skoli-
nys iš lybių kalbos, su kuriuo šios kalbos žodžiu jis būtų susijęs? „argi ne ar sṑ̬t 
‘Scheiterhaufen (skaisčiai raudonas)’, kurį Ketunenas laiko latv. sārts skoliniu?“ 
(Raģe 2003: 315).

Apie sāts reikšmę ir kilmę savo straipsniuose, paskelbtuose įvairiais gyvenimo 
laikotarpiais, nuomonę yra pareiškusi latvių onomastė Valija Dambė. 1970 m. 
rusų kalba parašytame straipsnyje apie geografinius terminus Latvijos TSR to-
ponimijoje kalbininkė pripažįsta, kad daugybės vietovardžių pagrindą suda-
rantis apeliatyvas sāts anuo metu, XX a. aštuntojo dešimtmečio pradžioje, ne-
bėra žinomas net tarmėse, vis dėlto autorė pripažįsta, kad veikiausiai tai buvo 
terminas, žymintis gyvenamąją vietą miške, kurio gyventojai vertėsi žemdir-
byste. Ten pat V. Dambė užsimena ir apie J. Endzelīno hipotezę dėl finougriš-
kos žodžio kilmės, vis dėlto ją atmesdama ir darydama prielaidą, kad galimos 
sąsajos su latvių sēt ‘sėti’ ir sēta ‘sodyba’ įrodo indoeuropietišką žodžio kilmę 
(Dambe 2012b: 198). Savo ruožtu beveik po keliolikos metų, 1986-aisiais, pu-
blikuotame straipsnyje „Kalbų sąlytis Šiaurės Kuržemės vietovardžiuose“ („Va-
lodu saskare Ziemļkurzemes vietvārdos“) V. Dambė nuomonę reiškia jau at-
sargiau, pripažindama, kad žodžio sāts etimologija ir kilmė nevisiškai aiškios, 
tuo vis dėlto ne visai paneigdama J. Endzelīno nuomonę. Priešingai nei savo 
1970 m. straipsnyje 1986 m. V. Dambė pripažįsta, kad „su žodžiu sēta Kuržemės 
sāts visiškai nesusijęs“, taip paneigdama savo pačios anksčiau išsakytą nuomo-
nę dėl neabejotinai indoeuropietiškos žodžio kilmės. Šiame straipsnyje autorė 
taip pat pateikia vietovardžių su sãt paplitimo žemėlapį, remdamasi tuo metu 
turėta Latvijos vietovardžių žodyno rankraščio medžiaga ir, beje, vietovardžius 



ANTA TRUMPA

78 Acta L ingu i s t ic a L ithuan ica LXXII

skirstydama pagal kamienus ir baigmenis, o ne pagal žymimą objektą ar reikš-
mes (Dambe 2012a: 268).

Netiesiogiai, apibūdindamas latvių kalbos žodį pilsēta ir pilsāts kilmę, žodį 
sāta savajame „Latvių kalbos etimologijos žodyne“ (Latviešu etimoloģijas vārdnī-
ca) apžvelgia ir Konstantīnas Karulis. Kalbininkas mano, kad anksčiau Kurže-
mėje paplitusios formos pilsāts pagrindą sudaro pils + sāts, kitaip sakant, ‘pilies 
laukas, vieta priešais pilį ar apie ją’. Patį žodį sāts, remdamasis jo paplitimo are-
alu, K. Karulis visai pagrįstai laiko kuršių kalbos žodžiu, o apie J. Endzelīno 
hipotezę dėl finougriškos žodžio sāts kilmės nė neužsimena. K. Karulis, beje, 
pamini ir XIII a. kuršių istorinės žemės Klaipėdos apylinkėse pavadinimą Pil-
saten (Karulis II 50–51). 

Galų gale, grįždami prie rašomame „Latvijos vietovardžių žodyne“ esančių 
vietovardžių su sāt-, galime konstatuoti, kad esama jų gausos ir įvairovės tiek 
kaip senesnių nomenklatūros žodžių, pvz.: Bērznieku sāta pieva Varmėje (En-
dzelīns II 106; Plāķis 1939: 167; nebefiksuotas 1962), Brūžu sāta laukas Tur-
lavoje (Endzelīns II: 105; Plāķis 1936: 165; nebefiksuotas 1972), tiek kaip pa-
matinių žodžių, pvz.: Sãta kalns kalnas Aprikiuose (1958), Sãtu muiža dvaras 
Grenčiuose (Endzelīns II 134). 

Išanalizavus 286 vartosenos atvejus matyti, kad vietovardžių pagrindą su-
darantis žodis sāts dažniausiai pasitaiko pievų pavadinimuose (~ 23 %), pvz.: 
Bundžu sāta pieva Varmėje (Endzelīns 1925: 106; Plāķis 1936: 167; nebefik-
suotas 1962), Sāt pieva Jūrkalnėje (Plāķis 1936: 52; nebefiksuotas 1969), Sātiņi 
pieva Purmsatuose (Endzelīns 1925: 20; Plāķis 1936: 53; Sãtiņi 1955); taip pat 
namų, sodybų pavadinimuose (~ 19,93 %), pvz.: Sāta Juôrši sodyba Kraukliuose 
(1970), Čĩmsâti namas Gudeniekuose (1973); laukų pavadinimuose (~ 15,38 %), 
pvz.: Brūžu sāta laukas Turlavoje (Endzelīns 1925: 105; Plāķis 1936: 165; ne-
befiksuotas 1972), Sãtiņlauks laukas Alsungoje (1970); miškų pavadinimuose 
(~ 11,53 %), pvz.: Buñdžu sãta miškas Rankiuose (Plāķis 1936: 143), Jâtniêksãte 
miškas Zlėkose (1963), Jahtnik ahte (Plāķis 1936: 296); kalnų pavadinimuose 
(~ 4,54 %), pvz.: Sãta kalns kalnas Aprikiuose (1958); dvarų pavadinimuose 
(~ 4,19 %), pvz.: Vamsãta dvaras Nykracėje (Endzelīns 1925: 10); ganyklų pa-
vadinimuose (~ 3,15 %), pvz.: Buciņu sãta ganykla Rudbaržuose, prie senosios 
vaistinės (1966), Kalêjsāts ganykla Matkulėje (Endzelīns 1925: 116; Plāķis 1936: 
205; 1962); valsčių, kaimų, kitų gyvenamųjų vietų pavadinimuose (~ 3,15 %), 
pvz.: Sãtiņu pagasts valsčius (1953), Siêksâtes pagasts valsčius (Endzelīns 1925: 
21). Tik paskirais atvejais sāt- sudaro pelkių, valsčių, griovų, negyvenamų vie-
tų, klonių, pervalkų, tvenkinių, malūnų, kelių, kaimų ir kitų objektų pavadi-
nimų pagrindą.

Keletui dviejuose Vakarų Kuržemės valsčiuose – Ėduolės bei Sakos – už-
fiksuotų vietovardžių su sāt- J. Plāķis kategorinę priklausomybę nurodė žodžiu 
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sāta (Plāķis 1936). Matyt, šiuose valsčiuose dar vietovardžių užrašymo metu, 
XX a. pirmaisiais dešimtmečiais, sāta buvo pažįstamas ir gyvojoje kalboje var-
tojamas bendrinis žodis, ne tik vietovardžiuose sustingusi forma. Dėl to statis-
tiškai išskirta dar viena grupė – sodybviečių (sāta) pavadinimai (~ 5,24 %), pvz.: 
Pẽteŗsãt Ėduolėje (Plāķis 1936: 265), Duhņu ahta sodybvietė Sakoje (Plāķis 
1936: 58). 

1 PAV. Vietovardžių su sāt- paplitimas pagal „Latvijos vietovardžių žodyno“ medžiagą



ANTA TRUMPA

80 Acta L ingu i s t ic a L ithuan ica LXXII

Nagrinėjant vietovardžių su sāt semantiką „Latvijos vietovardžių žodyne“ 
matyti, kad esama dviejų didelių grupių: pirmoji – didesnioji – yra mikrotopo-
nimų grupė: pievų, laukų, ganyklų, kalnų bei miškų pavadinimai; antrąją di-
delę grupę sudaro oikonimai – šiuo atveju daugiausia namų (sodybų), taip pat 
dvarų, valsčių bei kaimų pavadinimai. Taigi atrodo, kad ši medžiaga veikiau 
patvirtina jau J. Plāķio išsakytą mintį, kad bendriniai žodžiai (apeliatyvai) sāts, 
sāta, sāte iš pradžių reiškę ‘pievą, lauką (galimas dalykas, esantį miške)’, tik po 
to pradėti vartoti ir apie namus esantiems laukams pavadinti, vėliau paplito ir 
namų (sodybų), dvarų ir didesnių gyvenamųjų vietų, pavyzdžiui, kaimų bei 
valsčių pavadinimuose. Kai kur, pavyzdžiui, Stendėje, žodis sāts imtas vartoti ir 
seniesiems namams ir apie juos esantiems laukams bei kitoms vietoms įvardyti.

Palyginus įvairių laikotarpių medžiagą Latvijos vietovardžių kartotekoje bei 
„Latvijos vietovardžių žodyno“ rankraštyje, darytina išvada, kad vietovardžių 
su sāt- kiekis latvių toponimijoje mažėja. Daugybės namų, pievų, laukų bei ga-
nyklų vardų, surašytų XX a. pradžios rinkiniuose, praėjus pusei amžiaus arba 
visiškai dingusi pati realija, arba vietiniai gyventojai nebežino jos pavadinimo.

Svarbu pažymėti, kad iš 1936 m. J. Plāķio knygoje Latvijas vietu vārdi un lat-
viešu pavārdi publikuotų 158 vietvardžių su sāt- tik 70 (arba ~ 44 %) užfiksuo-
ta vėliau, daugiausia XX a. septintajame dešimtmetyje, užrašytoje medžiagoje. 
Kadangi nuo to laiko praėjo jau maždaug pusšimtis metų, labai tikėtina, jog iki 
šiol šių žodžių, ypač mikrotoponimų, nykimas, vyko toliau.

Įdomu, kad tarp vietovardžių, kurie, informantų nuomone, anksčiau egzis-
tavę, bet dabar jų nėra, dominuoja namų bei dvarų pavadinimai. Akivaizdu, jog 
tai nulėmė istorinė situacija, dvarai po Antrojo pasaulinio karo virto mokyklo-
mis ar kitomis visuomeninėmis įstaigomis, ir sodybos dėl įvairių dramatiškų 
istorijos įvykių nyko tiek per karą, tiek pokariu, tiek ir vėlesniais laikais. Tarp 
vietovardžių, apie kurios informantai nėra girdėję visiškai, dominuoja pievų bei 
laukų pavadinimai. Ši aplinkybė patvirtina jau 1939 m. K. Draviņo pastebėtą 
vietovardžių su sāt- tendenciją: „[…] esama grėsmės užmiršti tuos vietų vardus, 
kuriais pavadinti objektai arba išnykę, arba gerokai pasikeitę […], arba bendrau-
jant labai retai minimi, arba taip pat paraleliai gavę naują vardą, kuris stumia 
senąjį į šešėlį“ (Draviņš 1939: 411). Tiesa, mikrotoponimams apskritai būdinga 
tendencija keistis, o jų skaičiui mažėti.

Remiantis „Latvijos vietovardžių žodyno“ duomenimis, matyti, kad ryti-
nėje kalbamojo ploto dalyje dėmenų su sāt- daugiausia esama namų bei dvarų, 
o ne pievų, laukų pavadinimuose ar kituose mikrotoponimuose. Išimtį sudaro 
2011 m. du greta užfiksuoti vienos pelkės pavadinimai Zvardėje: Sātu purvs bei 
Sātu liekna (LĢIA 2011). Tai tikrai leidžia manyti, kad tikrinio žodžio papliti-
mas iš pradžių galėjęs būti didesnis, vėliau arealas siaurėjęs vakarų kryptimi, 
palikdamas pėdsakų oikonimuose.
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Tiek ankstesni tyrimai (J. Plāķio, V. Dambės ir kt.), tiek naujausia „Latvi-
jos vietovardžių žodyno“ medžiaga patvirtina, kad vietovardžiai su sāt- paplitę 
Kuržemėje, visoje kuršių substrato teritorijoje (žr. 1 pav.), o atskiri vietovardžiai 
toli nuo šio regiono veikiau yra kitokios kilmės ir turi kitokią reikšmę (Dambe 
2012a: 269). Tai vis dėlto dar kartą leidžia atmesti J. Endzelīno prielaidą dėl žo-
džio sāts lybiškos ar estiškos kilmės.

Šias abejones dar labiau sustiprina kai kurie Lietuvos vietovardžiai, pavyz-
džiui, Sõtupis upė Žarėnuose (Telšių raj.) ir Sòtai pieva Kvėdarnoje, kurį lietuvių 
onomastas Aleksandras Vanagas, nors ir atsargiai, vis dėlto sieja su latviškais 
pievų pavadinimais Sāta, Sāts, Valta-sātu upe, vietovardžiu Pũc-sãte, žyminčiu 
vietą miške, bei kitais Latvijos vietovardžiais su sāt- (Vanagas 1981: 310). Kaip 
žinoma, minėtieji lietuviški vietovardžiai patenka į istorinį kuršių arealą. Be 
to, sāts kuršišką kilmę patvirtinančių vietovardžių sąrašą papildo ir į A. By-
lenšteino darbą Die Grenzen des lettischen Volksstammes und der lettischen Sprache 
[…] įtraukti pavyzdžiai: „Lapsahten, Dorf im Kirchspiel Preussisch-Kretin-
gen“ (Bielenstein 1892: 248), „Lampsaten (litt. Làpsatē); cf bei Спрогисъ, l. c. 
Ломосатишки, село въ Гондынг. в.“ (Bielenstein 1892: 279), bei K. Karulio 
minėtasis suvokietintas apie Klaipėdą buvusios Pilsoto (Pilsaten) žemės vardas.

Išvados

1. Vietovardžių su sāt- kiekis Latvijos toponimijoje, ypač mikrotoponimijoje, 
turi tendenciją mažėti. 2. Sāts / sāta / sāte finougriška kilmė abejotina, tai vei-
kiausiai senas indoeuropietiškas žodis, turintis reliktų mikrotoponimuose ir oi-
konimuose kadaise kuršių gyvenamose teritorijoje Latvijoje bei šiek tiek ir Lie-
tuvoje. 3. Latvių kalbos tarminio žodžio sāts / sāta / sāte paplitimas anksčiau 
galėjęs būti platesnis, tačiau vėliau arealas siaurėjęs vakarų kryptimi, nykimo 
zonoje palikdamas pėdsakų oikonimuose.
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Place-names with the Component sāt- in the 
Dictionary of Latvian Toponyms

SUM M A RY

“Dictionary of Latvian Toponyms” (Latvijas vietvārdu vārdnīca) is a rich source of ma-
terials for the researchers of Latvian place-names. It contains data from the card files of 
Latvian toponyms gathered during earlier times, archival materials, toponym dictionaries 
published during different periods of time, etc. Volume S1, which is still in progress, con-
tains an extensive entry devoted to the component „Sāt”, covering almost 7 pages.

Latvian dialectal word sāts / sāta / sāte (‘house, home’), as well as its semantics, ety-
mology and reflection in place-names, has been discussed by Latvian linguists for almost 
a century. The opinions about its origins have been varied – J. Endzelīns and K. Abens 
believed that it might be a borrowing from Estonian or Livonian, while most other re-
searchers agreed with J. Plāķis stating that it is an Indo-European word.

The materials included in the “Dictionary of Latvian Toponyms” confirm the earlier 
knowledge that toponyms with sāt- are mostly used in Kurzeme and, more precisely, in the 
territory of the Curonian language substratum. 

In most cases, sāt- is observed in microtoponyms (names of meadows, fields and fo-
rests), but there is also a considerably large group of oikonyms (names of farmhouses, 
manors and rural territories). In the eastern part of the area, the root sāt- mainly survives 
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in oikonyms, thus confirming the fact that microtoponyms are likely to disappear first 
when the respective apellative is no longer used. Obviously, the usage of the apellative sāts 
began to diminish.

Summing up the opinions of linguists and the data from the dictionary of toponyms, 
the article presents the following conclusions: 

1) place-names with the root sāt- in Latvia tend to diminish, especially in microtopo-
nyms, 2) the dialectal noun sāts / sāta / sāte used to be more widespread in the past, but 
its usage has gradually shrunk, leaving some traces in oikonyms; 3) sāts / sāta / sāte does 
not seem to have Finno-Ugric origin; it is most probably an archaic Indo-European word 
whose traces can be observed in the territory formerly inhabited by the Curonians in Lat-
via, and also some parts of Lithuania.

Įteikta 2015 m. balandžio 7 d.
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LIAUDIŠKI IR TARMIŠKI 
AUGALŲ GENČIŲ VARDAI 
ŠIUOLAIKINĖJE LIETUVIŲ 
PROZOJE

Folk and Dialectal Names of the Genera of 
Plants in Contemporary Lithuanian Prose 

ANOTACIJA

Straipsnio tyrimo objektas – 49 šiuolaikinės lietuvių prozos autorių 80 kūrinių rasti 
203 vienažodžiai augalų genčių vardai, kurie kuo nors (šaknimi, reikšme, daryba ar fo-
netine sudėtimi) skiriasi nuo mokslinių pavadinimų. Augalų vardai, kurie nepriklauso 
bendrinės kalbos leksikai, turi aiškias regioniškumo žymes, plačiau vartojami vienoje ar 
keliose tarmėse, straipsnyje vadinami tarmybėmis arba tarmiškais augalų vardais. Augalų 
vardai, kurių šaknis kitokia nei įprasta mokslo terminijoje, tačiau priklausantys visuotinei 
leksikai, t. y. žinomi bemaž visiems lietuvių kalbos vartotojams, neturintys ryškių sąsajų 
su kuria nors tarme, straipsnyje vadinami liaudiškais augalų vardais arba kolokvializmais. 
Pagrindinis tyrimo tikslas – nustatyti, kokių liaudiškų ir tarmiškų vienažodžių augalų 
genčių vardų vartojama šiuolaikinėje lietuvių prozoje, išanalizuoti jų struktūrą, kilmę ir 
paplitimą, aptarti jų vartosenos grožiniuose tekstuose funkcijas ir kontekstą. 

 ESM INI A I ŽODŽI A I:  meninis stilius, proza, augalo vardas, tarmybė, kolokvializmas.

ANNOTATION

The object of research presented in the article is 203 one-word names of the genera of 
plants from 80 works of 49 authors of contemporary Lithuanian prose which are in some 
way (by their root, meaning, formation or phonetic composition) different from their sci-
entific names. The names of plants which do not belong to the standard lexis, have clear 
features of regionalism and are more commonly used in one or several dialects are referred 
to as dialecticisms or dialectal names of plants in the article. The names of plants having 
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a different root than that usually used in scientific terminology but belonging to general 
lexis, i.e. known to nearly all users of the Lithuanian language and having no clear links 
with any of the dialects, are referred to as folk names of plants or colloquialisms. The main 
research aim is to identify what folk and dialectal one-word names of the genera of plants 
appear in contemporary Lithuanian prose, to analyse their structure, origin and prevalence 
and to discuss the functions and context of their use in the texts of fiction.  

 KEY WOR DS:  artistic style, prose, name of the plant, dialecticism, colloquialism.

ĮVADAS

Iki pat XX a. vidurio lietuvių literatūros kalba buvo maitinama gyvųjų tar-
mės versmių. Rašomosios kalbos kanoną tuo metu didžia dalimi formavo gyvo-
sios tarmės, todėl ir mūsų dienomis kalbos turtingumas tebėra svarbus kūrinio 
vertės kriterijus. XXI a. vis labiau tarpstant populiariajai pramoginei kultūrai, ir 
literatūroje vis daugėja tekstų „darymo“, pamirštama, kad literatūros savastis – 
žodžio menas, kad be padoraus žodžio valdymo gero kūrinio niekada nebus. Į 
grožinius tekstus nekritiškai įsileidžiama absoliučiai viskas, todėl lietuvių proza 
pastaraisiais metais patiria tikrą antiestetinį šoką (Sprindytė 2006: 23, 29, 34). 
Kaip atsvara masinės informacijos priemonių diegiamai greitakalbei grožinėje 
kūryboje iškyla kai kurių autorių išsaugotas liaudies kalbos archetipas (Kubilius 
2003: 43–44). Atidžiau patyrinėjus kelių kartų šiuolaikinių lietuvių prozinin-
kų tekstus ir ryškėja šios dvi gana skirtingos tendencijos – vieni kūrėjai, pajutę 
globalizacijos poveikį, atsiveria pasaulio kultūroms, gręžiasi nuo tautinės kul-
tūros, perima slengą, o kitų tekstai orientuoti į pastovias vertybes, vis dar nea-
titrūkę nuo tėvų žemės ir vaikystės patirties, išlaikę sakytinį kaimo pasakojimą 
ir dainiškas intonacijas (Bukelienė 2004: 106; Kubilius 2003: 95). Pastarieji kū-
riniai ir buvo paskata atidžiau patyrinėti, kiek profesionalių autorių grožiniuose 
tekstuose yra išlikę regioniškumo žymių – žodžio išraiškos įvairovės, turtin-
gumo, vaizdingumo. Pirmiausia turimos omenyje tarmybės. Jos praturtina ne 
tik bendrinę kalbą. Grožiniuose kūriniuose tarmiški žodžiai padeda individu-
alizuoti veikėjų kalbą, kuria autentišką aplinką, kūrėjai dažnai juos vartoja ne 
tik dialogų, bet ir autoriaus kalboje, todėl tarmybių vartosena įdomi ne tik li-
teratūros tyrėjams, bet ir kalbininkams (ypač dialektologams, leksikografams, 
etnolingvistams ir etnostilistams). 

Tarmybių tipus ir funkcijas lietuvių grožinėje literatūroje išsamiai aprašė Juo-
zas Pikčilingis (Pikčilingis 1975: 99–125). Apie gyvosios kalbos žodžius Ievos 
Simonaitytės ir Mykolo Sluckio prozoje rašė Pranas Kniūkšta (Kniūkšta 1981: 
52–72). Kazys Morkūnas aptarė Igno Šeiniaus kūrinių rytietybes (Morkūnas 
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2009: 1–8). Ne sykį analizuotos Romualdo Granausko kūrinių leksinės tar-
mybės (Akelaitienė, Žiliūtė-Batavičienė 2011: 5–15; Paulauskytė 2001: 19–20). 
Straipsnio autorė anksčiau yra aptarusi liaudiškus augalų vardus, vartojamus 
šiuolaikinėje lietuvių vaikų prozoje (Gritėnienė 2014: 50–62). Gana plačiai tar-
mybes meniniuose tekstuose tiria rusų lingvistai. Paminėsime tik keletą darbų, 
apimančių įvairaus laikotarpio rusų literatūros kūrinius: dialektizmų funkcijas 
Leonido Leonovo, Michailo Šolochovo ir kitų rusų rašytojų tekstuose analiza-
vo Borisas Larinas (Ларин 1974: 238–261); XX a. pradžios rusų prozos kūri-
niuose vartotų dialektizmų funkcines ir stilistines ypatybes aptarė Irina Kur-
nosova ir Alina Popovič (Курносова 1995; Попович 2013); dialektizmų kilmę 
ir funkcijas Antono Čechovo kūriniuose aptarė Taisija Kudinova (Кудинова 
2000). Išsamiai aprašyti XX a. Ispanijos grožinėje literatūroje vartoti dialek-
tizmai (Дворецкая 2005). Atskira studija skirta Viljamo Šekspyro kūriniuose 
vartojamiems augalų vardams ištirti (Ryden 1978). 

Šio straipsnio tyrimo objektas – liaudiški ir tarmiški augalų genčių var-
dai, surinkti iš XXI a. pradžios lietuvių prozininkų tekstų1. Literatūros kritikai 
pastebi, kad naujųjų laikų lietuvių prozoje pastebimai ryškėja nepoetinė raiš-
ka, imama kalbėti net apie akivaizdų žodžio nuosmukį (Sprindytė 2006: 275), 
tačiau greta to kaip atsvara puskalbei, žargonui, nenorminei kalbai iškyla tar-
miškumas. Perskaičius daugiau nei 100 šiuolaikinės lietuvių prozos kūrinių, 
liaudiškų augalų vardų rasta 49 autorių 80 kūrinių2. Tiriamąją medžiagą sudaro 
203 skirtingi fitonimai. Pasirinkti autoriai yra įvairių trumpųjų ir ilgųjų naraci-
jos formų tekstų kūrėjai. Renkant medžiagą tyrimui daugiausia dėmesio buvo 
skiriama klasikiniams prozos žanrams – novelėms, apsakymams, apysakoms, 
romanams3, tačiau, turint omenyje, kad šie žanrai savo pozicijas užleidžia vadi-
namiesiems paribio, arba marginaliniams, žanrams – eseistikai, memuaristikai, 
dienoraščiams, stilizacijai ir t. t. (Arnatkevičiūtė 2006: 63), į tyrimo lauką pa-
teko keletas ir šio žanro kūrinių. 

Struktūros požiūriu lietuvių prozoje fiksuoti kelių tipų liaudiški ir tarmiški 
augalų vardai: 1) vienažodžiai genčių vardai, pavyzdžiui, notrėlė ʻdilgėlėʼ (Urtica) 

 1 Tai grynai chronologinis pasirinkimas. Literatūrologai nurodo, kad naujas lietuvių literatūros 
etapas prasideda dar anksčiau – nuo XX a. 9 dešimtmečio. Atkūrus nepriklausomybę, kūrėjai 
sulaukia laiko, kai gali rašyti laisvai, kitaip nei iki tol, atsiranda palanki terpė eksperimentams 
ir improvizacijai. Plačiau apie tai žr. Brazauskas 2014: 14; Martinaitis 2003: 23–26; Sprindytė 
2006: 9–10. 

 2 Išsami metrika pateikiama straipsnio gale, „Šaltinių sutrumpinimuose“.
 3 Apie tradicines žanrines klasifikacijas ir jų ribų nustatymo problemas žr. Kalėda 1996: 11–14. 
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(K. Saj. 2010 96)4, paleistuvė ʻkalankėʼ (Kalanchoe) (L. Čern.  2009 (a) 90) ir kt.; 2) dvi-
žodžiai ar trižodžiai frazeologiniai genčių ir rūšių vardai5, pavyzdžiui, nakties 
karalienė ʻechinopsisʼ (Echinopsis) (B. Jon. 2009 220), švento Petro rakteliai ʻpavasa-
rinė raktažolėʼ (Primula veris) (H. Gud. 150, E. Ign. 274) ir kt.; 3) dvižodžiai rūšių 
vardai6, pavyzdžiui, laukinė aguona ʻaguona birulėʼ (Papaver rhoeas) (L. Gut. 2007 
9), laukinė cikorija ʻpaprastoji trūkažolėʼ (R. Šer. 2014 60) ir kt.; 4) vienažodžiai, 
dvižodžiai, trižodžiai ar net keturžodžiai veislių vardai7, pavyzdžiui, bulvių 
veislė Uzvara (A. Žag. 559), pomidorų veislė Puškino-Bizono (A. Žag. 544), kriaušių 
veislė Mičiurino žieminė Bėra (A. Žag. 558), obelų veislė Antaninė Perpus Finkuota 
(Mičiurininė) (A. Žag. 547). Šiame straipsnyje plačiau anlizuojami tik pirmosios 
grupės augalų vardai, t. y. vienažodžiai augalų genčių pavadinimai, kuo nors 
besiskiriantys nuo mokslinių augalų vardų. Akivaizdūs autoriniai naujadarai 
(pavyzdžiui, žirgarūgštynė (J. Kral. 73))8, tik raštų kalboje pasitaikantys vardai 
(pavyzdžiui, bizonžolė ʻ legėstasʼ (Silphium) (H. Gud. 359), kinmedis ʻchininmedisʼ 
(Cinchona) (L. Gut. 2013 94), vėjažolė ʻplukėʼ (Anemone) (J. Skab. 2004 220)), žargo-
nybės (pavyzdžiui, siemkė ʻsaulėgrąžaʼ (Helianthus) (R. Šer. 2008 22)) ir neidenti-
fikuoti augalų vardai (pavyzdžiui, burtažolė (J. Skab. 2004 170), devynžolės (J. Kral.  
44), rumbė (J. Skab. 2004 183)) straipsnyje plačiau neaptariami9. Tie augalų vardai, 
kurie nepriklauso bendrinės kalbos leksikai, turi aiškias regioniškumo žymes, 
plačiau vartojami vienoje ar keliose tarmėse, straipsnyje sinonimiškai vadinami 
tarmybėmis arba tarmiškais augalų vardais. Augalų vardai, turintys kitokią ša-

 4 Prie autoriaus pavardės sutrumpinimo nurodomas kūrinio puslapis, kuriame pirmą kartą fik-
suotas augalo vardas.

 5 Tyrimui atrinktuose kūriniuose fiksuota apie 20 frazeologinių augalų vardų.
 6  Atrinktuose prozos tekstuose rasta apie 80 skirtingų liaudiškų augalų rūšių vardų.
 7 Tekstuose rasta apie 70 skirtingų liaudiškų augalų veislių vardų. Didžioji jų dalis (apie 60) fik-

suota Agnės Žagrakalytės romane Eigulio duktė: byla F 117 (2013). Kiti mūsų prozininkai (Hen-
rikas Čigriejus, R. Granauskas, Kazys Saja, Renata Šerelytė ir kt.) dažniausiai mini kai kurias 
populiaresnes obelų ir kviečių veisles, pavyzdžiui, antaninė obelis (R. Šer. 2010 123), antanupkos 
(H. Čig. 2011 105), grapšteinas (R. Šav.  2009 100), papinkos (H. Čig. 2011 105), popierinė obelis 
(R. Gran. 2013 (a) 29), akuotieji, beakuočiai, dvieiliai, ketureiliai, minkštieji kviečiai (K. Saj. 2010 
147).

 8  Daug daugiau autorinių naujadarų vartojama šiuolaikinėje lietuvių vaikų prozoje. Plačiau 
žr. Gritėnienė 2014: 8–13.

 9 Kai kurie pavadinimai laikytini ne tarmybėmis, o korektūros arba nežinojimo klaidomis – nuo 
mokslo kalboje vartojamų pavadinimų jie skiriasi labai menkai – balsių ilgumu, vienu priebal-
siu ir pan., pavartoti tik po vieną kartą vieno autoriaus kuriame nors kūrinyje, pavyzdžiui, an-
tūris ʻanturisʼ (Anthurium) (A. Meil. 136), galinzoga ʻgalinsogaʼ (Galinsoga) (H. Gud. 60), kupolis 
ʻkūpolisʼ (Melampyrum) (H. Gud. 293), machonija ʻmahonijaʼ (Mahonia) (J. Skab. 2000 45) ir kt. 
Tokie fitonimai straipsnyje taip pat plačiau neanalizuojami.



 Straipsniai / Articles 89

Liaudiški ir tarmiški augalų genčių vardai  
šiuolaikinėje lietuvių prozoje

knį nei įprasta mokslo terminijoje, tačiau priklausantys visuotinei leksikai, t. y. 
žinomi bemaž visiems lietuvių kalbos vartotojams, neturintys ryškių sąsajų su 
kuria nors tarme, straipsnyje vadinami liaudiškais augalų vardais arba kolokvi-
alizmais. Pagrindinis tyrimo tikslas – nustatyti, kokių liaudiškų ir tarmiškų 
vienažodžių augalų genčių vardų vartojama šiuolaikinėje lietuvių prozoje, ap-
tarti jų kilmę, paplitimą ir vartosenos polinkius. 

LIAUDIŠKŲ IR TARMIŠKŲ FITONIMŲ 
IDENTIFIKAVIMO PROBLEMOS

Nustatant mokslinius augalų pavadinimus daugiausia remtasi Lietuvių kalbos 
žodyno (LKŽ), jo kartotekų ir įvairių tarminių žodynų medžiaga. Lietuviškų ir 
lotyniškų mokslinių augalų vardų nomenklatūra ne sykį keitėsi, todėl straips-
nyje remiamasi ne tik Ramunėlės Jankevičienės sudarytu Botanikos vardų žo-
dynu (1998), bet ir LR Terminų banke (http://terminai.vlkk.lt) pateikiamais 
duomenimis.

Lengviausia identifikuoti augalų vardus, kai patys autoriai paaiškina tarmiš-
ko pavadinimo reikšmę ar motyvaciją, nurodo, kurioje Lietuvos dalyje augalas 
taip vadinamas. „Norėdamas tarmybę pavartoti, autorius turi „parodyti mokė-
jimą“ ją pateikti: taip įausti į sakinį ar platesnį kontekstą, kad šisai atskleistų 
žodžio turinį“ (Pikčilingis 1975: 121). Galima pateikti ne vieną pavyzdį, kaip 
kontekstas padeda nustatyti fitonimų reikšmes: „Čia, apie Demeniškes, šį galin-
gą ir dygų augalą žmonės durnarope vadina. Botanikos Žodynas savo ruožtu jį 
vadina dagišiumi ir apibūdina kaip graižažiedžių šeimos augalą ir priduria loty-
nišką vardą Carduus“ (R. Sad.  92). „Karvelukai jau sėklas brandina, bet čia tikrai 
yra karvelukai, niekas jų niekada nešaukė sinavadais“ (H. Gud. 113). „[…] vaistinė 
baltašaknė, liaudy dar vadinama kurvažole. Ko čia stebėtis, kad nuodinga – jau 
vardas viską pasako“ (R. Šer. 2013 55). „[…] Cikorija. Šis žodis žinomas tik iš kny-
gų, nes dzūkai tą puikų dirvonų augalą – gėlę vadina arkline rugiagėle. Pavadi-
nimas, kaip ir kitiems žolynams, žmonių sugalvotas, itin taiklus ir paslaptingas. 
Į rugiagėlę cikorija panaši savo žydru žiedu, iš spalvos neatskirtum“ (R. Sad.  230). 

Mokslinį augalo vardą (ypač jeigu žodis turi keletą reikšmių) padeda nusta-
tyti autoriaus pateiktas morfologinis augalo aprašymas arba jo vaistinių savybių 
nurodymas: „Kiemo žolė dar žalia, vasariška, netoli tako gyslalapėliai, pasiu-
tusiai geri, kai, būdavo, įsipjauni, kaip karštį ištraukia“ (H. Čig. 2007 153). „[…] 
norėjau peštelėti seserį už rankovės ir parodyti nudžiūvusį „Pelenės batelį“, taip 
vadinome nežinomą gėlę ilgu alebardos kotu, siūbuojančiu mėlynas žiedų kekes, 
panašias į aukso siūlu suvarstytus batelius“ (R. Šer. 2008 172). 
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Skaitant prozos tekstus rasta keletas augalų pavadinimų, kurių mokslinio 
vardo nepavyko nustatyti. Kartais identifikuoti augalo vardo nepadeda ir labai 
bendras augalo apibūdinimas, pavyzdžiui: „Devynžolės gina nuo ligos ir ken-
tėjimo. [...] Laimę pajuntu žmogui gyvybę devynžolėm išgelbėdamas“ (J. Kral.  
44). „O ežiukai dar nežydėjo, tai rudeninės gėlės, labai smulkūs žiedeliai būna“ 
(H. Gud. 113). 

Kita problema nustatant tikslų mokslinį augalo pavadinimą – vardų dau-
giareikšmiškumas. Gyvojoje kalboje dažnai vienu vardu pavadinami net ke-
li augalai, todėl jei autorius nenurodo tikslaus mokslinio augalo vardo, sunku 
nuspręsti, kokį konkretų augalą jis mini savo kūrinyje, pavyzdžiui: gumbažolė 
(R. Šer. 2013 88) – gumbažolėmis liaudyje vadinama daugelis žolių, seniau var-
totų gumbui gydyti; jievaras (J. Kunč. 2006 37, R. Marč. 316), jovaras (R. Sad.  100) – 
šiais vardais liaudyje vadinami keli medžiai: ʻjuodoji tuopaʼ (Populus nigra), ʻpla-
tanalapis klevasʼ (Acer pseudoplatanus), ʻpaprastasis skroblasʼ (Carpinus betulus), 
ʻgudobelėʼ (Crataegus), ʻplatanasʼ (Platanus); kupstukai (H. Gud. 113) – tokiu bendru 
vardu gali būti vadinamas ne vienas kupstais augantis darželio augalas: erai-
činas, raktažolė, įvairios šilokų rūšys ir kt.; kregždažolė (V. Mart. 187) gyvojo-
je kalboje žymi kelis augalus: ʻšlakinę kregždūnęʼ (Vincetoxicum hirundinaria), 
ʻdidžiąją ugniažolęʼ (Chelidonium majus) ir ʻdidįjį žioveinįʼ (Antirrhinum majus). 
Kaip jau minėta anksčiau, tokie kol kas neidentifikuoti augalų vardai straipsny-
je neanalizuojami.

KOLOKVIALIZMAI

Bemaž ketvirtadalis straipsnyje aptariamų augalų genčių vardų yra visiems 
gerai žinomi ir suprantami, plačiai vartojami visoje Lietuvoje, fiksuoti kuria-
me nors Dabartinės lietuvių kalbos žodyno leidime. Tokie su neoficialiąja, bui-
tine sfera susiję fitonimai, kaip jau anksčiau minėta, vadintini ne tarmybė-
mis, o liaudiškais augalų vardais arba kolokvializmais – visuotinai vartojamais 
liaudies šnekamosios kalbos žodžiais (Jakaitienė 2010: 174). Kolokvializaci-
ja – vienas iš ryškesnių šiuolaikinės lietuvių kalbėsenos bruožų. Pastaruoju 
metu beveik visų stilių tekstuose esama šnekamojo stiliaus elementų (Smeto-
nienė 2013: 150). Šnekamajam stiliui būdingos leksikos ypač daug pastebima 
viešojoje erdvėje – televizijoje, politikų kalbose (Tamaševičius 2009: 143–146; 
Župerka 2013: 185). Ši tendencija akivaizdi ir meniniuose tekstuose. Atrink-
tuose prozininkų kūriniuose rasta daugiau nei 30 fitonimų, kurie laikytini ko-
lokvializmais, pavyzdžiui: abrikosmedis ʻpaprastasis abrikosasʼ (Armeniaca vulga-
ris) (V. Mart. 33), apelsinas  (K. Sab. 2012 59, M. Sluc. 144), apelsinmedis (V. Rykš.  234, 
K. Sab. 2012  59, R. Šav. 2013 61) ʻapelsininis citrinmedisʼ (Citrus sinensis), batvinis 
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ʻvalgomasis runkelisʼ (Beta vulgaris subsp. vulgaris var. conditiva) (L. Gut. 2013 
236), dagilis ʻdagysʼ (Carduus) (A. Žag. 234), dilgynė (L. Gut. 2013 168, K. Sab. 2008 29, 
J. Skab. 2000 228, J. Skab. 2004 147, A. Žag. 255) ʻdilgėlėʼ (Urtica), dobilėlis (D. Jaz. 15), 
dobiliukas (L. Gut. 2013 168, V. Mart.  165, J. Skab. 2000 151, A. Žag.  15) ʻbaltasis do-
bilasʼ (Trifolium repens), ėglis ʻkadagysʼ (Juniperus) (L. Gut. 2011 58, L. Gut. 2013 14, 
J. Kral. 19, A. Zur. 2010 112, A. Žag. 181), epušė ʻdrebulėʼ (Populus tremula) (L. Gut. 2007 
234, L. Gut. 2008 48, S. Par.  29), erškėtrožė ʻerškėtisʼ (Rosa) (L. Čern.  2009 (b) 132, 
L. Gut. 2008 156, L. Gut. 2013 10, E. Ign.  17,  B. Jon. 2011 27, K. Sab. 2008 154, M. Sluc.  
179, J. Skab. 2000 162, R. Šer. 2013 78, G. Vil. 104, A. Žag. 323), fi gmedis ʻfikusasʼ (Ficus) 
(L. Gut. 2007 274, M. Ivaš. 238, K. Sab. 2014 15), gladiolė ̒kardelisʼ (Gladiolus) (A. Žag. 393), 
granatas ʻpaprastasis granatmedisʼ (Punica granatum) (K. Sab. 2008 26), kačpėdė-
lė ʻdvinamė katpėdėʼ (Antennaria dioica) (B. Jon. 2009 198), karkliukai ʻšluotelinis 
flioksasʼ (Phlox paniculata) (H. Gud. 113), lauras ʻ lauramedisʼ (Laurus) (L. Gut. 2013 
96), metėlė ʻkartusis kietisʼ (Artemisia absinthium) (L. Gut. 2007 66, R. Šer. 2010 113), 
nasturta ʻnasturtėʼ (Tropaeolum) (B. Jon. 2007 20, J. Kunč.  2000 59, J. Kunč. 2006 30, 
I. Mer. 61, K. Sab. 2008 26, J. Skab. 2000 18, A. Žag.  124), pelynas ʻkartusis kietisʼ (Ar-
temisia absinthium) (H. Čig. 2003 24, H. Čig. 2011 40, L. Gut. 2007 66, L. Gut. 2008 82, 
L. Gut. 2011 58, L. Gut. 2013 112, E. Ign. 317, K. Sab. 2011 166, K. Saj. 2010 55, J. Skab. 2000 
178, J. Skab. 2004 179, R. Šer. 2010 8, R. Šer. 2013 89, A. Urb.  2014 226, A. Zur. 2000 57), 
piktadagis ʻ lenktagalvis dagysʼ (Carduus nutans) (J. Kral. 88), puplaiškis ʻtrilapis pu-
palaiškisʼ (Menyanthes trifoliata) (H. Čig. 2007 51, R. Gran. 2014 15, J. Kunč. 2006 58), 
ramunėlė (J. Ap. 288, L. Gut. 2013 211, B. Jon. 2007 75, J. Skab. 2004 117), ramunėlis 
(H. Čig. 2007 119, A. Žag. 124) ʻvaistinė ramunėʼ (Chamomilla recutita), šaltmėtė ʻpi-
pirinė mėtaʼ (Mentha × piperita) (R. Šav. 2009 141), švendrė ʻnendrėʼ (Phragmites) 
(L. Čern. 2009 (b) 133, L. Gut. 2008 260, J. Skab. 2000 172, J. Skab. 2004 79, R. Šav. 2009 
197, R. Šer. 2006 8), topolis (J. Ap. 396, H. Čig. 2003 63, H. Čig. 2007 115, H. Čig. 2011 76, 
R. Gran. 2005 (a) 29, R. Gran. 2007 248, E. Ign. 260, B. Jon. 2011 68, A. Žag. 154) ʻtuopaʼ 
(Populus), trauklapis ʻgyslotisʼ (Plantago) (L. Gut. 2007 241, L. Gut. 2013 101, S. Par. 93), 
trūkžolė ʻpaprastoji trūkažolėʼ (Cichorium intybus) (H. Čig. 2003 182), vynuogė ʻvyn-
medisʼ (Vitis) (R. Šer. 2014 21, L. Gut. 2011 322, B. Jon. 2011 82, A. Žag. 453), zuikiakrū-
mis ʻsausakrūmisʼ (Sarothamnus) (B. Jon. 2011 87), žibutė ʻtriskiautė žibuoklėʼ (He-
patica nobilis) (V. Čep. 124, R. Gran. 2014 135, H. Gud. 273, L. Gut. 2011 59, E. Jan.  43, 
J. Kunč.  2000 91, V. Mart.  164, R. Mat.  13, I. Mer. 195, N. Peč. 11, S. Sak.  35, J. Skab. 2004 
146, M. Sluc.  10, R. Šer. 2001 130, R. Šer. 2013 42, Š. Šim. 6, A. Žag. 130), žilvitis ʻžil-
vitinis karklasʼ (Salix viminalis) (H. Čig. 2003 44, H. Čig. 2011 131, L. Gut. 2008 254, 
L. Gut. 2011 58, L. Gut. 2013 96, B. Jon. 2011 76, A. Rus. 34, A. Zur. 2000 6, A. Zur. 2010 
150, A. Žag. 154). 

„Artumas šnekamajai kalbai – žodžio gyvumo požymis“ (Pikčilingis 1971: 
151), tad galėtume sakyti, kad kolokvializmai meninio stiliaus tekstuose yra tar-
si tarpinė grandis, leidžianti kūrėjui leistis dar giliau – tarminio kalbėjimo link. 
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FONETINĖS IR MORFONEMINĖS 
TARMYBĖS

Fonetinių ir morfoneminių tarmybių atrinktuose prozos tekstuose fiksuota 
palyginti nedaug. Visos jos meninėje kalboje vartojamos motyvuotai. Daugiau-
sia fonetinių tarmybių vartojama dialogų kalboje. Kuriant realistiškus, gyvus 
veikėjų paveikslus siekiama perteikti ir kuo autentiškesnę jų kalbą. Ryškiausi 
rytų aukštaičių patarmės fonetikos bruožai – trumpųjų galūnės balsių redukcija, 
kirčiuoto ą virtimas ū, nekirčiuoto uo virtimas pusilgiu a., pavyzdžiui: ūžals10 
(A. Žag. 565) (šiaurės panevėžiškių), ūžalėliu (L. Gut. 2001 128) (uteniškių) ʻąžuolas, 
ąžuolėliuʼ (Quercus). Pietų aukštaičių – dzūkavimas, kietų priebalsių l ir š tari-
mas prieš e, pavyzdžiui: blindzės ʻblindėsʼ (Salix) (L. Gut. 2011 384), dzirgėlės ʻdil-
gėlėsʼ (Urtica) (B. Jon. 2007 102), eglali ʻegleleʼ (Abies) (L. Gut. 2011 397), gvazdikuciai 
ʻserenčiai ʼ (Tagetes) (H. Gud. 113), lenkuciai (H. Gud. 113), marguciai (H. Gud. 113) ʻto-
kie darželio augalai ʼ, pucinėlis ̒putinėlisʼ (Viburnum) (L. Gut. 2011 58), pušalė ̒pušelėʼ 
(Pinus) (L. Gut. 2011 101). Šiaurės žemaičiai vietoje bendrinės kalbos uo taria ọu, 
kirčiuotą ą verčia ọn, žodžio kamiene ė taria kaip ie, pavyzdžiui, onžouls ̒ąžuolasʼ 
(Quercus) (R. Gran. 2007 235), vuobilieliu ʻobelėliųʼ (Malus) (R. Gran. 2007 17). Pietų 
žemaičiai vietoje dvibalsio ie taria diftongoidą i ̇, pavyzdžiui, kvyčius ʻkviečiusʼ 
(Triticum) (E. Ign.  119). 

Prozos tekstuose rasta ir keletas morfoneminių tarmybių, t. y. tokių vardų, 
kurie nuo mokslinių augalų pavadinimų skiriasi nedėsningais šaknies ar ka-
mieno balsių ar priebalsių išvirtimais: aržuolas ʻąžuolasʼ (Quercus) (K. Saj.  2003 
31), činčibiras ʻčinčiberas ʼ (Strychnos) (V. Čep.  420), kačiažolė ʻkatžolėʼ (Nepeta) 
(R. Šer. 2008 159), kačpėdė ʻkatpėdėʼ (Antennaria) (B. Jon. 2007 104), kadugys ʻpapras-
tasis kadagysʼ (Juniperus communis) (J. Kral.  50, K. Saj.  2003 27, K. Saj. 2010 17, R. Šav.  
2009 31, R. Šer. 2013 147), lendrė ʻpaprastoji nendrėʼ (Phragmites australis) (J. Ap. 372), 
palergonija ʻpelargonijaʼ (Pelargonium) (H. Čig. 2007 160, H. Čig. 2011 150), tabokas 
ʻtabakasʼ (Nicotiana) (H. Čig. 2007 49). 

Fonetinės tarmybės vartojamos dažiausiai tada, kai autoriaus stengia-
si perteikti šnekamosios kalbos intonacijas. Dažniausiai tarmiškai rokuoja-
si R. Granausko personažai – senoji kaimo karta, išlaikiusi autentišką kalbą: 
„Netronkykėt soulu, nebraižykėt sėinu, nelaužykėt vuobilieliu, aš anas dėl jūsų 
patiū padėigiau. Nešuokiniekėt par tas ėgleles, kad nenulaužytomėt vėršūnieliu“ 
(R. Gran. 2007 17). „Onžouls prašė pasakyti, kad tebėr gyvs ir sveiks. […] Ta sakė: 
onžouls, žonsėns... Visi telšiškiai taip sako“ (R. Gran. 2007 235). R. Granausko 

 10 Visos tekstuose fiksuotos fonetinės tarmybės straipsnyje pateikiamos tokiu linksniu, kokiu buvo 
pavartotos autorių.
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žemaitiškumas atviras, natūralus, savaiminis, iškylantis be racionalių autoriaus 
pastangų (Bukelienė 2004: 65), suteikiantis kūrinio autentikai tūrio ir mažoro 
(Sprindytė 2013: 135). Dzūkiškai ir lygiai taip pat natūraliai prabyla ir Leonar-
do Gutausko novelių veikėjai – senieji dziedai. Tarmiškų intarpų šio prozininko 
tekstuose nemažai. Jie leidžia pajusti tarmės grožį ir rodo autoriaus norą tai iš-
saugoti (Daubaraitė 2012: 13), pavyzdžiui, „[…] vieni miškan družbantais dar-
buja, pušalaites laidzia, kici laukuosa aria [vyrai]“ (L. Gut. 2011 29). „[…] aš ir tep, 
ir kitap, iššokįs pabarškinu botagu pušalaitėn, parėkaunu […]“ (L. Gut. 2011 38). 
„[…] paūliais auga ųžalai, tai ciej let mūsų kunigaikščių laikus prismintų, jei pra-
kalbėt […]“ (L. Gut. 2011 102). Tarminis substratas naujųjų laikų lietuvių prozoje 
prasimuša sąmoningai, pamatuotai ir motyvuotai. Taip prakalbinti savo perso-
nažus išdrįsta tik vyresniosios kartos rašytojai, patys mokantys tarmę ir nebi-
jantys to demonstruoti. Autorių tarmiškai parašyti sakiniai kartais nukrypsta 
nuo grynosios tarmės normų, juose ne visada preciziškai atspindėtos tarmės 
fonetinės ypatybės, tačiau tai ir nebuvo pagrindinis kūrėjų tikslas. Skaitytojas 
patiki tokia personažų kalba, ji atrodo autentiška, natūrali ir to visiškai pakan-
ka, kad būtų sukurti gyvi personažų portretai ar spalvingi lietuviški peizažai. 

LEKSINĖS TARMYBĖS

Pagrindinė meninės kalbos ypatybė – vaizdingumas. Jį kurti padeda speci-
alios vaizdinės raiškos priemonės. Vartodami leksines tarmybes – žodžius, tu-
rinčius šaknį, kurios nėra nei bendrinėje kalboje, nei kitose tarmėse (Jakaitie-
nė 2010: 178), – autoriai stengiasi sukurti kuo įtaigesnį, tikroviškesnį, gyvesnį 
vaizduojamo pasaulio vaizdą. „Kalbos gyvumą lemia visų pirma autentiška iš 
amžių einanti lietuviška kalbos dvasia, išreiškiama gausiu žodynu, semantikos 
platumu ir gyvumu, tradiciniais žodžių santykiais“ (Pupkis 2005: 382). 

Iš Žemaitijos kilusių, ten gyvenančių ar kuriančių autorių tekstuose fik-
suota ne viena žemaitybė. Žemaičių tarmės plote vartojami šie augalų vardai: 
gyslapis (R. Gran. 2013 (a) 74) ʻgyslotisʼ (Plantago), gudnoterė ʻgailioji dilgėlėʼ (Urti-
ca urens) (J. Kral.  14), kalakutžolė ʻžąsinė sidabražolėʼ (Potentilla anserina) (J. Ap. 73, 
R. Gran. 2013 (a) 74, E. Ign.  54), kibišis ʻpaprastoji varnalėšaʼ (Arctium tomentosum) 
(J. Ap.  10), kumelrūgštė ʻtankiažiedė rūgštynėʼ (Rumex confertus) (V. Jas. 2007 55), 
notrėlė ʻdilgėlė (Urtica) (K. Saj. 2010 96), raskilėlis (E. Ign.  28) ʻrasakilaʼ (Alchemilla), 
rūgštelė ʻvalgomoji rūgštynėʼ (Rumex acetosa) (I. Mer. 85) ir kt.

Rytietybėmis laikytini šie pavadinimai: degutis ʻšilkažiedė gaisrenaʼ (Lych-
nis fl os-cuculi) (J. Kral.  83), gyslalapis ʻgyslotisʼ (Plantago) (H. Čig. 2007 153), raitū-
zai ʻraiboji lelijaʼ (Lilium lancifolium) (A. Žag.  124), rasakėlėlis (J. Kral.  44) ʻrasakilaʼ 
(Alchemilla), šilkagvaizdikis ʻšiurpinis gvazdikasʼ (Dianthus barbatus) (H. Čig. 2003 
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125), tekšnė ʻpaprastoji tekšėʼ (Rubus chamaemorus) (J. Skab. 2004 183), vilkarnė ʻpa-
prastasis žalčialunkisʼ (Daphne mezereum) (J. Skab. 2004 110) ir kt. 

Keletas dzūkybių fiksuota iš Dzūkijos kilusių ar ten kuriančių autorių 
(Henriko Gudavičiaus, L. Gutausko, Jurgio Kunčino, Romo Sadausko) prozoje: 
gaidžiauogė ʻpaprastoji katuogėʼ (Rubus saxatilis) (J. Kunč. 2006 98), martukės ʻdau-
giametė saulutėʼ (Bellis perennis), mėlynukai ̒neužmirštuolėʼ (Myosotis), raguotukai 
ʻdirvinis raguolisʼ (Consolida regalis), raktukai ʻraktažolėʼ (Primula) (H. Gud. 113), 
rugiagėlė ʻpaprastoji trūkažolėʼ (Cichorium intybus) (R. Sad.  230); taip pat plg. au-
galų vardus su pietų aukštaičių patarmėje plačiai paplitusiomis priesagomis -ai-
tė ir -ukas: bulbaitė ʻvalgomoji bulvėʼ (Solanum tuberosum) (L. Gut. 2008 277), pa-
naitės ʻtoks žydintis darželio augalasʼ (H. Gud. 113), brolukai ʻdarželinė našlaitėʼ 
(Viola wittrockiana) (H. Gud. 113, B. Jon. 2009 199), karvelukai ʻsinavadasʼ (Aquilegia) 
(H. Gud. 113), sausukas ʻsausiukasʼ (Xeranthemum) (H. Gud. 113).

Kitos leksinės tarmybės vartojamos dar plačiau – paplitusios visame aukš-
taičių tarmės plote: drigniažolė ʻjuodoji drignėʼ (Hyoscyamus niger) (R. Šer. 2013 
69), levukas ʻžioveinisʼ (Antirrhinum) (B. Jon. 2007 18), naktinukė ʻdviragė leukoni-
jaʼ (Matthiola bicornis) (L. Gut 2013 262, R. Marč. 110), palazdys ʻtriskiautė žibuo-
klėʼ (Hepatica nobilis) (A. Žag. 130), spalgena ʻspanguolėʼ (Oxycoccus) (H. Čig.  2007 
84, L. Gut. 2011 58, A. Žag. 491), svėris ʻdirvinis ridikasʼ (Raphanus raphanistrum) 
(A. Žag. 207), šarkakojis ʻdirvinis raguolisʼ (Consolida regalis) (A. Žag. 198), žirniukai 
ʻkvapusis pelėžirnisʼ (Lathyrus odoratus) (A. Žag. 190) ir kt.

Kiti liaudiški augalų vardai plačiai paplitę visoje Lietuvoje: goštautas 
ʻgoštautinė gaisrenaʼ (Lychnis chalcedonica) (H. Gud. 113, A. Žag. 393), levažandis 
(B. Jon. 2007 18, A. Žag.  124) ʻžioveinisʼ (Antirrhinum), riešutynas ʻ lazdynasʼ (Cory-
lus) (A. Žag. 237), slyvukas ʻvyšninė slyvaʼ (Prunus cerasifera) (E. Ign. 219), šaltapus-
nis ʻšalpusnisʼ (Tussilago) (J. Skab. 2000 189), šimtažiedis ʻdaugiametė saulutėʼ (Bellis 
perennis) (A. Žag. 393), zinija ʻgvaizdūnėʼ (Zinnia) (B. Jon. 2007 20, A. Žag.  124) ir kt.

Atskiras leksinių tarmybių tipas – semantinės tarmybės, t. y. žodžiai, tu-
rintys tik tam tikrai tarmei būdingą reikšmę (Jakaitienė 2010: 179). Mūsų pro-
zininkų tekstuose fiksuota apie 20 tokių augalų vardų: broliukas ʻdarželinė naš-
laitėʼ (Viola wittrockiana) (H. Gud. 113), durnaropė ʻdagysʼ (Carduus) (R. Sad.  92), 
gaidukai ʻpaprastoji gyvatžolėʼ (Bistorta major) (J. Kral.  83), gvazdikėlis ʻserentisʼ 
(Tagetes) (R. Šer. 2006 29, R. Šer. 2013 63), jurginas ʻplunksnalapė rudbekijaʼ (Rud-
beckia laciniata) (V. Jas. 2008 28), linelis ʻpaprastoji kosmėjaʼ (Cosmos bipinnatus) 
(H. Gud. 113, J. Kunč.  2000 59, J. Skab. 2004 165), maurai ʻplūdenaʼ (Lemna) (E. Kurk. 32, 
L. Gut. 2001 114), naktibalda ʻdviragė leukonijaʼ (Matthiola bicornis) (B. Jon. 2007 
19), pūkučiai ʻšvylysʼ (Eriophorum) (R. Mat.  282), paleistuvė ʻkalankėʼ (Kalanchoe) 
(L. Čern.  2009 (a) 90), raitūzai ̒raiboji lelijaʼ (Lilium lancifolium) (A. Žag.  124), riešutas 
ʻpaprastasis lazdynasʼ (Corylus avellana) (L. Gut. 2011 192), rykštė ̒darželinis kardelisʼ 
(Gladiolus communis) (J. Kunč. 2006 56), rugiagėlė ʻpaprastoji trūkažolėʼ (Cichorium 
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intybus) (R. Sad.  230), saulutė ʻžydroji felicijaʼ (Felicia amelloides) (B. Jon. 2007 16), ši-
las ̒ šilinis viržisʼ (Calluna vulgaris) (L. Gut. 2008 147), verba ̒paprastoji blindėʼ (Salix 
caprea) (L. Gut. 2011 58), žemčiūgas ʻnasturtėʼ (Tropaeolum) (A. Žag.  124), žirniukai 
ʻkvapusis pelėžirnisʼ (Lathyrus odoratus) (A. Žag. 190).

Dar viena leksinių tarmybių rūšis – darybinės tarmybės, t. y. žodžiai, pa-
daryti pagal tarmės specifinius žodžių darybos modelius (Jakaitienė 2010: 179). 
Kai kurie autorių tekstuose fiksuoti fitonimai nuo mokslinių augalų vardų ski-
riasi galūnėmis, pavyzdžiui, astra ʻastrasʼ (Aster) (H. Čig. 2003 43, B. Jon. 2007 42), 
činčiberis ̒činčiberasʼ (Strychnos) (J. Skab. 2000 133), obelė ̒obelisʼ (Malus) (H. Čig. 2011 
95, R. Gran. 2007 203, A. Žag. 455), serbenta (R. Gran. 2005 (b) 70, L. Gut. 2008 276) ʻser-
bentasʼ (Ribes).

Gyvojoje kalboje dažnai augalus linkstama įvardyti trumpesniu žodžiu – 
ypač dažnai numetamas kuris nors formantas, dažniausiai priesaga, pavyzdžiui: 
čiobris ʻčiobrelisʼ (Thymus) (L. Gut. 2008 338, L. Gut. 2011 58, L. Gut. 2013 101), dilgė 
(L. Gut. 2013 242, J. Kral. 131, R. Šer. 2001 124, R. Šer. 2006 13, R. Šer. 2013 58).

Dalis autorių vartojamų augalų pavadinimų mūsų kalboje atsiradę palyginus 
neseniai – jie nefiksuoti nė viename Dabartinės lietuvių kalbos žodyno leidime, 
nerasime jų ir LKŽ. Gyvą šių vardų vartoseną mūsų dienomis rodo elektroninė 
erdvė – šie fitonimai minimi įvairiose interneto svetainėse ne po vieną kartą 
ir ne vieno autoriaus, tad jų negalėtume laikyti autoriniais naujadarais. Daž-
niausiai naujas pavadinimas (dūrinys) sudaromas iš augalo vaisiaus vardo ir 
augalo gyvenimo formą11 reiškiančios sąvokos (sudarant tokius vardus daž-
niausiai antruoju dūrinio sandu eina žodžiai medis, krūmas, žolė). Daugiausia 
tokių fitonimų fiksuota jaunesnių arba viduriniosios kartos autorių tekstuose, 
intelektualinėje, psichologinėje prozoje, pavyzdžiui: bambukmedis ʻbambukasʼ 
(Bambusa) (D. Kaj.  180), bananmedis ʻbananasʼ (Musa) (K. Sab. 2012  60), bukme-
dis ʻbukasʼ (Fagus) (L. Gut. 2008 298), erškėtkrūmis ʻerškėtisʼ (Rosa) (V. Bubn. 74), 
liepmedis ʻliepaʼ (Tilia) (R. Mat.  167), mangmedis ʻmangasʼ (Mangifera) (P. Dirg.  19), 
migdolmedis ʻmigdolasʼ (Amygdalus) (L. Gut. 2007 274, L. Gut. 2008 83), sandalmedis 
ʻsantalasʼ (Santalum) (R. Šer. 2013 15), serbentkrūmis (V. Jas. 2007 53) ʻserbentasʼ (Ri-
bes), slyvmedis ʻslyvaʼ (Prunus) (L. Čern.  2009 (a) 9, J. Skab. 2000 9, J. Skab. 2004 169), 
taip pat plg. panašios darybos ricinžolė ʻpaprastasis ricinmedisʼ (Ricinus commu-
nis) (H. Gud. 113).

Kartais augalų genčių vardai būna pasidaryti iš lietuviško rūšies vardo – 
pakeičiama rūšinio epiteto galūnė arba numetama rūšinio epiteto priesaga ir pan., 
pavyzdžiui: baltauogis ʻbaltauogė meškytėʼ (Symhoricarpos albus) (A. Žag. 159), 
koksagyzas ʻkoksagizinė kiaulpienėʼ (Taraxacum kok-saghyz) (V. Mart. 164). 

 11 Dėl šio termino žr. Marozas 2008: 65–67. 
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Kilmės požiūriu gana didelę grupę sudaro mūsų prozininkų gausiai var-
tojami įvairūs iš svetimų kalbų pasiskolinti augalų vardai. Didžioji jų dalis 
(17 vardų) turi lotyniškos kilmės šaknį (vardai kilę iš lotyniško genties var-
do), bet į lietuvių kalbą pateko per kitas (dažniausiai slavų arba vokiečių) kal-
bas, pavyzdžiui, alijošius (le. aloes, elijasz, bru. альяс)12 ʻalavijasʼ (Aloe) (L. Čern.  
2008 28, L. Gut. 2008 82, L. Gut. 2013 137, R. Marč. 185, J. Skab. 2004 154, R. Šer. 2013 57, 
A. Zur. 2010 30), asfodelija (ru. асфодель) ʻplėnūnėʼ (Asphodelus) (J. Skab. 2000 159), 
cikorija (ru. цикорий, bru. цыкорыя, le. cykoria, vo. Zichorie) ʻpaprastoji trūka-
žolėʼ (Cichorium intybus) (H. Gud. 231, R. Sad.  230, M. Sluc.  175), fasolis (ru., bru. 
фасоль, le. fasola, fasolka) ʻdaržinė pupelėʼ (Phaseolus vulgaris) (A. Žag. 545), irisas 
(ru. ирис, le. irys, vo. Iris) ʻvilkdalgisʼ (Iris) (B. Jon. 2009 174, A. Meil. 19, J. Skab. 2004 
222), jeronimas (ru. герань, vo. Geranium) ʻkvapioji pelargonijaʼ (Geranium odora-
tissimum) (G. Adom. 94, R. Gran. 2013 (b) 123, V. Jas. 2007 69), konvalija (le. konwalia) 
ʻpakalnutėʼ (Convallaria) (R. Ašk. 24, A. Rus. 108, M. Sluc.  200, A. Žag. 422), krakatū-
zas13 (le. krategus, ru. кратегус) ʻgudobelėʼ (Crataegus) (R. Šer. 2001 163), laminarija 
(ru. ламинария, bru. ламінарыя) (H. Gud. 127) ̒rudieji jūrų dumbliai ʼ (Laminaria), 
pinavija (H. Čig.  2007 62, H. Čig. 2011 32, K. Sab. 2008 154, R. Šer. 2006 146, A. Žag.181), 
pivonija (H. Gud. 113) (le. piwonia, bru. півоня, taip pat plg. ru. пеон, пион, vo. Pa-
eonie) ʻbijūnasʼ (Paeonia), rododendronas (ru. рододендрон, le.  rododendron, bru. 
рададэндран, vo. Rhododendron) ʻrododendrasʼ (Rhododendron) (B. Jon. 2009 12), 
rozeranija ʻkvapusis rozmarinasʼ (ru. розмарин, le. rozmaryn) (Rosmarinus offi -
cinalis) (J. Skab. 2000 161), salvinija (ru. сальвиния, bru. сальвінія, le. salwinia) 
ʻplūstisʼ (Salvinia) (J. Skab. 2000 87, J. Skab. 2004 85), silvija (ru. сальвия, le. szał-
wia) ʻraudonžiedis šalavijasʼ (Salvia splendens) (H. Gud. 333), šparagas (le. szparag, 
ru., bru. спаржа) ʻsmidrasʼ (Asparagus) (K. Sab. 2014 135), zinija (ru. цинния, bru. 
цынія, le. cynia, vo. Zinnie) ʻgvaizdūnėʼ (Zinnia) (B. Jon. 2007 20, A. Žag.  124).

Iš lotyniško rūšies vardo pasidaryti trys pavadinimai: beladona ʻvaistinė 
šunvyšnėʼ (Atropa belladonna) (A. Žag. 570), čampaka ʻšilkmedinė michelijaʼ (Mi-
chelia champaca) (V. Bubn. 15), kaprifolija ʻapskritalapis sausmedisʼ (Lonicera capri-
folia) (A. Žag. 126). 

Kiti skoliniai gauti iš slavų kalbų. Fiksuota 19 tokių pavadinimų, pavyz-
džiui: amerikonka (ru. американка, bru. амерыканка, le. amerykanka) ʻgalin-
sogaʼ (Galinsoga) (R. Šer. 2010 117), bezdas (A. Žag. 59), bėzas (R. Sad. 135) (le. bez, 
bezd, bru. бэз) ʻalyvaʼ (Syringa), bulbė (bru. бульба, le. bulba, bulwa) ʻvalgomoji 

 12 Nurodant augalų vardus kitomis kalbomis, remiamasi LR Terminų banke (http://terminai.
vlkk.lt) pateikiamais duomenimis ir R. Jankevičienės sudarytu Botanikos vardų žodynu (1998). 
Taip pat pavadinimai tikrinti atitinkamų kalbų elektroniniuose žodynuose: http://www.wsjp.pl; 
http://www.gramota.ru, http://www.skarnik.by ir kt. 

 13 Plačiau apie krakatūzų kilmę ir sinonimus žr. Klimavičius 2005: 8–9.
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bulvėʼ (Solanum tuberosum) (H. Gud. 34), čarnobylas (L. Gut. 2007 12), černobylas 
(L. Gut. 2007 66) (uk. чорнобиль) ʻpaprastasis kietisʼ (Artemisia vulgaris), čemery-
čia (ru. чемерица, bru. чамярыца, le. ciemiężyca) ʻbaltasis čemerysʼ (Veratrum 
album) (K. Saj. 2010 180), čyžma (ru. пижма, bru. піжма) ʻpaprastoji bitkrėslėʼ 
(Tanacetum vulgare) (R. Šer. 2013 88), karagačius (ru. карагач) ʻsmulkialapė guo-
baʼ (Ulmus parvifolia) (A. Žag. 549), kaštanas (ru. каштан, le. kasztan) ʻpaprastasis 
kaštonasʼ (Aesculus hippocastanum) (A. Žag. 510), kaštavolas (le. kosztywał) ʻvaisti-
nė taukėʼ (Symphytum offi cinale) (H. Gud. 403), kolčikai (ru. колокольчик) ʻkatilėlisʼ 
(Campanula) (H. Gud. 113), lochas (ru. лох) ʻsiauralapis žilakrūmisʼ (Elaeagnus an-
gustifolia) (A. Žag. 530), muškatėlis (le. muszkatel, taip pat plg. ru. мускатель ʻtam 
tikros rūšies vynasʼ) ʻ juostuotoji pelargonijaʼ (Pelargonium zonale) (A. Žag. 548), 
notka (ru. ноготки, le. nagietek) ʻmedetkaʼ (Calendula) (B. Jon. 2009 199), pijolka 
(ru. фиалка, le. fi ołek) ʻšuninė našlaitėʼ (Viola canina) (R. Gran. 2005 (a) 160), radas-
tas (le. rdest) ʻraukšlėtalapis erškėtisʼ (Rosa rugosa) (A. Žag.  124), stanaunykas (le. 
stanownik) ʻskėtinė marenikėʼ (Chimaphila umbellata) (N. Peč.  235), vosilka, vosil-
kas (ru. василек, bru. васілёк) ʻpaprastoji rugiagėlėʼ (Centaurea cyanus) (E. Jan.  54, 
A. Žag. 215). 

Fiksuoti tik trys fitonimai, pasiskolinti iš vokiečių kalbos: kartupelis 
(vo. Kartoffel, taip pat plg. ru. картофель) ʻvalgomoji bulvėʼ (Solanum tuberosum) 
(K. Sab. 2014 164), šabalbonas (E. Kurk. 92), šebelbonės (A. Žag.  118) ʻraudonžiedė pu-
pelėʼ (Phaseolus coccineus) (plg. Rytų Prūsijos vokiečių schabalbône).

Kai kurie autorių vartojami pavadinimai pagal savo kilmę laikytini hibri-
dais. Laikantis siauresnės (su kodifikacija susijusios) hibrido sampratos (Jakai-
tienė 2010: 255; Keinys 1984: 114), hibridais laikomi žodžiai, turintys lietuviš-
ką šaknį, bet svetimą (nenorminį) darybos afiksą (arba atvirkščiai – svetimą 
(nenorminę) šaknį ir lietuvišką darybos afiksą), taip pat dūriniai, kurių vie-
nas dėmuo lietuviškas, o kitas – svetimas, bendrinėje kalboje neteiktinas žo-
dis, pavyzdžiui: cukierkaitės (le. cukier) ʻplačialapis švylysʼ (Eriophorum latifolium) 
(L. Gut. 2011 58), čebatėlis (A. Žag. 190), čebatukai (H. Gud. 113) (bru. чoбaт) ʻmėly-
noji kurpelėʼ (Aconitum napellus), kurvažolė (R. Šer. 2014 110, R. Šer. 2013 55), kur-
važolynas (R. Šer. 2013 55) (ru., uk. ir kitos slavų kalbos курва) ʻvaistinė balta-
šaknėʼ (Polygonatum odoratum), levažandis (B. Jon. 2007 18, A. Žag.  124), levukas 
(B. Jon. 2007 18) (ru. лев, bru. леў, le. lew) ʻžioveinisʼ (Antirrhinum), plaskažolė (le. 
płaski) (R. Sad. 20) ʻvarputisʼ (Agropyron), zubražolė (ru., bru. зубр) ʻstumbražolėʼ 
(Hierochloe) (J. Skab. 2004 193).

Meniniuose tekstuose nenorminiai kalbos reiškiniai dažniausia vartojami 
norint stilizuoti senovę; jie paprastai siejami su senesniais laikais arba vyres-
niąja kaimo karta, todėl nenorminiai žodžiai tekstuose turi ne tiek svetimumo, 
kiek archajiškumo atspalvį (Župerka 2012: 11). Dažniausiai tokių augalų pa-
vadinimų vartosena yra motyvuota: jie autoriui padeda atkurti praeities laiką 



AURELIJA GRITĖNIENĖ

98 Acta L ingu i s t ic a L ithuan ica LXXII

(Kristinos Sabaliauskaitės, L. Gutausko, A. Žagrakalytės tekstai parašyti žvel-
giant į praeities laiką – vaizduojamas XVIII a., XX a. pirma pusė), tokie vardai 
cituojami iš senų raštų (R. Šerelytės, A. Žagrakalytės romanuose), šiuos pava-
dinimus dialoguose vartoja vyresnės kartos personažai (kaimo senoliai L. Gu-
tausko, H. Gudavičiaus, H. Čigriejaus kūriniuose) arba žilo plauko sulaukęs pa-
sakotojas (R. Granausko, R. Sadausko, K. Sajos naratyvuose). 

LIAUDIŠKŲ VARDŲ VARTOSENOS 
KONTEKSTAI IR POLINKIAI

Daugiau liaudiškų augalų vardų fiksuota senosios kartos autorių kūriniuo-
se, tradicinės buitinės prozos tekstuose su turtinga leksika. Dažniausiai augalų 
vardai pasipila prozininkams kuriant paprastus, nuoširdžius, asmenine patirti-
mi paremtus pasakojimus, vaizdais tapant konkrečius peizažus (aprašant gėlių 
darželius, pievas, pamiškes ir pan.), pavyzdžiui: „Pas mus, Žemaitijoj, žemčiūgų 
irgi daug kur pamatysi, mėtų, šalavijų taip pat netrūksta. Antrame darželyje, ties 
gryčios langais, rūtos ir tikrosios, baltosios lelijos – ne tos, kurias čia raitūzais 
dėl išlenktų vainiklapių vadina. […] vienmetės gėlės kaskart čia keičiasi: vie-
nos pasėja daugiau leukonijų, zinijų, kitos mėgsta petunijas, levažandžius, nastur-
tas... Aplink lovelius ramunėliai, kad žemės iš lovelių nebyrėtų. Darželio kampe 
radastas, o nuo gatvės pusės beveik per visą gryčios galą prižėlę bezdų, levan-
dų, šeivamedžių“ (A. Žag. 124). „Eugenija Kuliešienė atveria vartelius ir šaukia 
savo žolynus senoviniais vardais: pivonijos, karvelukai, marguciai, sausukai, ra-
guotukai, lenkuciai, kupstukai, vijokliukai, gvazdikuciai, raktukai, čebatukai, kolčikai, 
martukės, mėlynukai, lineliai, goštautai, karkliukai, ežiukai, panaitės, Juozapo rykštės, 
saulutės, razetos...“ (H. Gud. 113). „Kitais kartais, prisiminęs motinos žolininkės 
kamaraitėj kabančius ryšulėlius džiovintų gydomųjų žolynų, mėgindavo juos 
išvardyti: jonažolės, medetkos, dedešvos, čiobriai, pelynai, arba kartieji kiečiai, mėtos, 
bruknių lapeliai, meškauogės, erškėtuogės, liepžiedžiai, vingiorykštės nuo širdies 
skausmo, baltųjų gluosnių žievė nuo ramato, amalas, kadagio uogos, šaltalankio 
aliejus žaizdoms […]“ (L. Gut. 2011: 58)14.

Tarmiški augalų vardai prozos tekstuose pasirodo ir tada, kai autorius cituoja 
kokį nors tautosakos kūrinį (dažniausiai liaudies dainas, mini šokių pavadini-
mus ir pan.): „Oi, sūneli, kareivėli, ko pavirtai ūžalėliu, o žirgelis – šiaurum vėju 

 14 Ypač daug tokių išvardijimų L. Gutausko prozoje – čia augalų vardai ne kartą pasipila ištisu 
srautu. Literatūrologai tai įvardija net kaip autoriaus daugiažodžiavimą, kai kalbama dėl paties 
gražaus kalbėjimo, o ne dėl turėjimo ką pasakyti (Bukelienė 2004: 24).
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[…]“ (Gut. 2001 128)15. „Statykim, vyrai, jievaro tiltą, aleliumai rūtele, jievarėlio 
tiltą“ – „Iš ko jūs statot jievaro tiltą, aleliumai rūtele, jievarėlio tiltą“ (R. Marč. 316). 
„[…] šokių ratelis nenuilsdamas repetuoja „Jievaro tiltą“ […]“ (J. Kunč. 2006 37); 
„[...] augo sode serbenta, augo sode serbenta, augo sode, širdele, serbenta“ [...] „ne 
dėl jūsų [paukšteliai] serbenta, ne dėl jūsų, širdele, serbenta“ (L. Gut. 2008 276)16. 
Tautosaka – ta sritis, kurioje galime pajausti vertikaliąsias žodžių sąsajas. Dai-
nose, apeigose atsimenami seniausi žodžių pavartojimai, iškyla senoviniai vaiz-
diniai. Gyvoji šnekamoji kalba ir tautosaka leidžia patirti, kad „mūsų pasaulė-
jauta, mąstymo būdas, pagrindinės dvasinės nuostatos yra suprogramuotos ten, 
žodžio gilumoje“ (Martinaitis 1992: 142).

Liaudiški augalų vardai autorių minimi ir cituojant senesnio laiko rašytinius 
šaltinius, žinomų ir nežinomų autorių dainų, eilėraščių posmus: „[…] čiagi vi-
sur dabar taip pamėgta daina: Neišeik, neišeik tu iš sodžiaus, / Nepaliki žilvi-
čių vienų […]“ (H. Čig. 2003 44)17; „Juodoji drignė, – pranešė Vadovas. Miegažole 
dar vadinama. Turi stipriai veikiančių alkaloidų […]“ (R. Šer. 2013: 68)18; „Dėlko 
lietuviai mažai sėja ir valgo žirnių ir pupų (šebelbonių). Iš viršui tilpusių žinių 
gerai supratome kaip yra naudingi maistui ankštiniai augmens, būtent žirniai ir 
pupos (vadinamos šebelbonėmis)“ (A. Žagr. 118)19. 

Kai kurios augalų gentys lietuvių prozoje įvardijamos keliais skirtingais 
liaudiškais vardais, pavyzdžiui: tankiažiedė rūgštynė (Rumex confertus) skir-
tingų autorių vadinama arklarūgštyne (R. Gran. 2003 24), arkliarūgšte (D. Grig. 39, 
R. Šer. 2006 28), arkliarūgšyne (J. Kunč. 2026 59), žirgarūgštyne (J. Kral.  83). Paprasta-
sis erškėtis (Rosa canina) vadinamas erškėtrože (L. Čern.  2009 (b) 132, L. Gut. 2008 
156, E. Ign.  17,  K. Sab. 2008 154, M. Sluc.  179, R. Šer. 2013 78, A. Žag. 323) ir šunrože 
(L. Gut. 2013 151, 356). R. Šerelytė netgi tame pačiame sakinyje išvardija kelis to 
paties augalo vardus: „Bitkrėsle, bitkrėsle, gumbažole, čyžma siūbuojanti, tavo žie-
deliai – geltoni kauleliai, palei kapinių pakraštį siūruoja ir jų visas miškas, bičių 
medum apneštų“ (R. Šer. 2013 88). „Miegažole, drigniažole, koks mėlynas mėnulis 
šviečia virš dykvietės, kurioje tu augi!“ (R. Šer. 2013 69). 

 15 Ta pati liaudies daina, tik su daugiau dzūkiškų fonetinių ypatybių, cituojama ir kitoje L. Gu-
tausko novelėje: „Oi, sūneli, raitužėli, / ko pavirtai ųžalėliu, / ko pavirtai ųžalėliu, o žirgelis šau-
rum vėju“ (L. Gut. 2011 390).

 16 Beveik tą pačią lietuvių liaudies dainos citatą randame ir R. Granausko romane Kenotafas (2005): 
„[…] šokių būrelyje šoko „Serbentėlę“. […] Atsimena ir melodiją, ir žodžius: Augo kieme serbenta,/ 
Augo kieme serbenta, / Augo kieme, širdele, serbenta“ (Gran. 2005 (b) 70). 

 17 Ištrauka iš Prano Gudaičio eilėraščio, virtusio populiaria daina.
 18 R. Šerelytės romane Vardas tamsoje (2013) ne vieną kartą cituojamas Jono Dagio sudarytas Lie-

tuviškas botanikos žodynas (1938).
 19 Romane pateikiama citata iš 1908 m. Tilžėje ėjusio Ūkiškojo kalendoriaus. 
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Pasitaiko, kad skirtingi augalo vardai vartojami to paties autoriaus kūri-
nyje: H. Čigriejus savo novelėse tuopą (Populus) vadina topoliu (H. Čig. 2003 63, 
H. Čig. 2007 115, H. Čig. 2011 76) ir topiliu (H. Čig. 2007 57), R. Granauskas šį me-
dį vadina tapaliu (R. Gran. 2007 230) ir topoliu (R. Gran. 2005 (a) 29, R. Gran. 2007 
248), H. Gudavičius našlaitę vadina broliukais ir brolukais (H. Gud. 113), L. Gu-
tauskas paraleliai vartoja verbą (L. Gut. 2011 58) ir blindę (L. Gut. 2011 291), riešutą 
(L. Gut. 2011 192) ir lazdyną (L. Gut. 2011 48), tame pačiame puslapyje randame ėglį 
ir kadagį (L. Gut. 2011 275), gyslotį ir trauklapį (L. Gut. 2013 101), dilgėlę ir dilgynę 
(L. Gut. 2013 168). Tokia variantų įvairovė rodo, kad vyresniosios kartos rašytojai 
vis dar jaučia stiprų tarmių poveikį ir dažnai jų tekstuose net nevalingai kon-
kuruoja bendrinės ir šnekamosios kalbos leksika. Be to, skirtingų leksemų var-
tosena dažnai būna motyvuota ir paties autoriaus (skirtingas leksemas vartoja 
pasakotojas ir kūrinio personažai).

Svarbus prozos kūriniuose liaudiško augalo vardo pavartojimo kontekstas. 
Tarminiai pavadinimai, kaip jau ne kartą anksčiau minėta, pirmiausia siejami su 
vyresniąja karta – tėvais, seneliais, protėviais – tais žmonėmis, kurie dar moka 
tarmę ir yra artimi gamtai, gyvena joje ir jos ritmu: „[…] tos iš Skroblaus pievų 
atneštos smulkios žolelės, kurių tikro vardo nežinojo, bet mama jas vadindavo 
cukierkaitėm, sakydavo: man sapnuojas cukierkaitių pieva“20 (L. Gut. 2011 58). „Su 
tokia – ant paltuko apvyniota kačpėdėlėm kvepiančia skara brisdavau įsikibus į 
močiutės ranką per visą Vidugirių kaimą […]“ (B. Jon. 2009 198). „Brolukai. Taip 
vadindavo mano seneliai, taip vadindavo Magdukė. O ji buvo žolelių karalie-
nė…“ (B. Jon. 2009 202). „Didžiojo šeimos ąžuolo seniausiai nebėr, bet kol bus 
žodis, galėsiu girdėti, kaip ošia ūžals, – šitaip suūžia iš tėvo lūpų“ (A. Žag. 565). 

Taip pat tarmiško žodžio vartosenai turi įtakos ir vaizduojama kūrinio erdvė: 
gana dažnai greta liaudiškų fitonimų minimi konkretūs vietovardžiai (kaimų, 
upelių, miškų vardai), etnografiniai regionai ar etnonimai, pavyzdžiui: „Sta-
naunykas – tai dzūkų ženšenis. Nuo peršalimo. Stiprina visą organizmą [...]“ 
(N. Peč. 235). „Pas mus, Žemaitijoj, žemčiūgų irgi daug kur pamatysi, mėtų, ša-
lavijų taip pat netrūksta“ (A. Žag. 124). „Pamenu buvo tokios mėlynos mėlynos 
[akys], lyg vosilkų žiedeliai rugių apsuptame Skaistgirių kaime“ (E. Jan. 54). 

Kartais liaudiškų augalų pavadinimų vartojimą lemia prozininkų vaiz-
duojamas praeities laikas. Štai Kristina Sabaliauskaitė savo romanuose atku-
ria XVIII a. Vilniaus erdvėlaikį. Tad visai natūraliai veikėjų lūpose skam-
ba ir senieji, to laiko žymę turintys augalų vardai: kartupelis (K. Sab. 2014 164), 

 20 2000–2001 m. Šalcinio laikraštyje (Nr. 36–41) buvo spausdinami merkiniškės Vladzės 
Ališauskaitės-Ališauskienės prisiminimai apie išnykusį gimtąjį Rudnios kaimą „Man sapnuo-
jas cukierkaitių pieva“. Greičiausiai, kad iš čia ši frazė pateko ir į L. Gutausko novelę „Bitės ir 
ugnis“. Dėl cukierkaičių vardo motyvacijos žr. Lapelė 2007: 5. 
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bulba, liuteroniškas kartupelis (K. Sab. 2014 161), šparagas (K. Sab. 2014 135), pinavija 
(K. Sab. 2008 154) ir kt. Tačiau kūrinio parašymo laiką išduoda autorės vartojami 
naujieji skoliniai: „[…] jis [Norvaiša] pasidygėjęs traukė rukolos lapą iš po pašte-
to“ (K. Sab. 2014 161)21. 

L. Gutausko žvilgsnis taip pat labai dažnai nukreiptas į praeitį. Daugelį jo 
trumposios prozos kūrinių galėtume pavadinti praeities istorijų katalogais, ku-
riuose dabartis iškyla tik kaip fonas, postūmis ką nors prisiminti. Kai kuriuos 
jo tekstus galima skaityti kaip autentiškas istorijas ar prisiminimus (Daubaraitė 
2012: 13), o dažniausiai karą ir pokarį prisimena senoji karta, dar atsimenanti 
senoviškus augalų vardus. Svetimybės ir hibridai (cukierkaitės, čarnobylas, ra-
dastas ir kt.) tik dar labiau priartina skaitytoją prie to meto (karo ir pokario) 
realybės.

APIBENDRINIMAS

Literatūros kritikai teigia, kad epochų lūžyje tikrovė keičiasi greitai ir neat-
pažįstamai. Nors iš šiuolaikinės lietuvių prozos pamažu dingsta „mylimas kal-
nelis, senas ąžuolas, vaikystės žemuogių pievelė“ (Sprindytė 2006: 47), tačiau 
vis dėlto liaudiškų ir tarmiškų augalų vardų mūsų prozoje vartojama palyginti 
nemažai. 

Nuosekliai perskaičius beveik 100 XXI a. lietuvių autorių prozos kūrinių, 
49 autorių 80 kūrinių rasti 203 augalų pavadinimai, kurie kuo nors (šaknimi, 
reikšme, daryba ar fonetine sudėtimi) skiriasi nuo mokslinių augalų vardų. Di-
džiąją dalį šių vardų galima rasti LKŽ, tačiau apie 50 pavadinimų nefiksuoti 
nei didžiajame žodyne, nei jo papildymų kartotekoje. Į žodyną nepateko ne tik 
svetimą šaknį turintys augalų vardai (beladona, čampaka, čarnobylas, čerbolylas, 
kaprifolija, karagačius, krakatūzas, muškatėlis ir kt.), bet ir kai kurie savi lietu-
viški pavadinimai (baltauogis, karvelukai, kibišis, lenkučiai, martukės, paleistuvė, 
raguotukai, raktukai, vilkarnė ir kt.). Pastarieji pavadinimai turėtų patekti bent į 
LKŽ papildymų tekstus, nes šių vardų gyvumą tarmėse patvirtina ne tik ana-
lizuotų grožinių tekstų autoriai, bet ir straipsnio autorės ekspedicijų metu už-
rašyta medžiaga. 

Kilmės požiūriu gana didelę grupę sudaro mūsų prozininkų gausiai var-
tojami įvairūs iš svetimų kalbų pasiskolinti augalų vardai. Didžioji jų dalis 
(17 vardų) turi lotyniškos kilmės šaknį, bet į lietuvių kalbą pateko per kitas 

 21 Bastutinių šeimos aliejinio augalo lietuviškas pavadinimas yra gražgarstė (Eruca); plg. it. rucola, 
an. arugula (žr. L. Vaicekauskienė 2013: 20).
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(dažniausiai slavų arba vokiečių) kalbas. 19 skolinių gauta iš slavų kalbų. 9 au-
galų pavadinimai laikytini hibridais.

Pagal paplitimą prozos tekstuose fiksuoti augalų vardai skirtini į keletą gru-
pių. Siauriausiai vartojamos žemaitybės, rytietybės ir dzūkybės. Pluoštas leksi-
nių tarmybių vartojama plačiau – visame aukštaičių tarmės plote. Kiti pavadi-
nimai žinomi visoje Lietuvoje.

Straipsnyje aptarti augalų vardai prozos kūriniuose atlieka kelias funkcijas. 
Pirmiausia minėtina nominatyvinė funkcija (t. y. taip tiesiog įvardijami tam 
tikri augalai). Sąmoningai vartojami tarmiški augalų vardai kartu su kitomis 
meninėmis priemonėmis prozininkams padeda individualizuoti veikėjų kalbą. 
Be to, senieji ir svetimos kilmės pavadinimai atspindi kūriniuose vaizduojamą 
praeities laiką, o tarmiški vaistinių augalų vardai, senieji etnografinių darželių 
gėlių pavadinimai padeda autoriams tapyti autentiškus aplinkos vaizdus, pa-
ryškina vietos koloritą. Taip pat įdomu, kad liaudiški ir tarmiški augalų vardai 
prozos tekstuose kartais tampa personažų vardais, pavyzdžiui, mergina Astra 
(R. Ašk.), dėdė Jievaras (A. Zur. 2000), gydytoja Žibutė (Žiba, Žibka) (P. Dirg.), ožka 
Žibutė (J. Kunč. 2006), teta Konvalija, dėdė Jeronimas (R. Šer. 2001) ir kt.

Akivaizdu, kad globalizacijos ir žodžio agonijos amžiuje mūsų prozininkai 
nuo tautiškumo ir tarmiškumo galutinai nenusigręžia – dažnai sąmoningai jį 
akcentuoja įvairiais kalbos lygmenimis. Naujoji literatūra, siekdama paveiku-
mo, pasitelkia žargoną, nenorminę raišką, netgi žemojo sluoksnio prastakalbę 
(Smetonienė 2013: 156) ir kaip atsvara tam iškyla sąmoningai kai kurių autorių 
akcentuojamas tarmiškumas, žodžio raiškos savitumas, kitoniškumas. Liaudiš-
ki (tarmiški) augalų vardai – tik atskira semantinė žodžių grupė, tačiau jos var-
tosenos polinkiai rodo, kad modernių laikų naratyve gyvoji kalba yra vienas iš 
kertinių akmenų, padedančių autoriams išlaikyti individualumą ir savitą nacio-
nalinį stilių.
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Folk and Dialectal Names of the Genera of 
Plants in Contemporary Lithuanian Prose 

SUM M A RY

Following a thorough reading of nearly 100 works of prose of 21st century Lithuanian 
authors, 203 names of plants which are in some way (by their root, meaning, formation 
or phonetic composition) different from scientific names of plants were found in 80 works 
of 49 authors. The main aim of research was to identify what folk and dialectal one-word 
names of the genera of plants appear in contemporary Lithuanian prose, to analyse their 
structure, origin and prevalence and to discuss the functions and context of their use in 
the texts of fiction.  

In terms of origin, various names of plants borrowed from foreign languages and wide-
ly used by Lithuanian authors of prose make up a rather numerous group. The majority 
of them (17 names) have a Latin root but they came to the Lithuanian language through 
other (usually Slavic or German) languages. 19 loanwords derive from Slavic languages. 
9 names of plants are considered hybrids. 

In respect of prevalence, the names of plants recorded in prose texts can be divided 
into several groups. The words displaying the features of Samogitian, Eastern Aukštaitian 
and the Dzūkų dialect are used in the narrowest area. A group of lexical dialecticisms 
are more widely used – in the whole area of Aukštaitian dialect. Other names are known 
across Lithuania. 
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The names of plants discussed in the article perform several functions in the works 
of prose. The nominative function should first be mentioned (i.e. they are simply used to 
name certain plants). A conscious use of dialectal names of plants together with other ar-
tistic means of expression contributes to the attempts of the authors to individualise the 
speech of their characters. Besides, the old names and the names of foreign origin reflect 
the past that is displayed in the works, whereas dialectal names of medicinal plants and 
the old names of ethnographic garden flowers help authors depict authentic images of the 
environment and highlight the colouring of the locality. Occasionally, folk and dialectal 
names of plants become the names of characters in the texts of prose as well.  

It is obvious that in the age of globalization and the agony of the word our prose writers 
tend not to abandon the national and dialectal spirit altogether - often, they consciously 
highlight it at various language levels. To be more suggestive, the new literature makes use 
of slang, non-standard expression, even the vernacular of the lowest social class. Dialec-
ticism, peculiarity of expression of the word and otherness highlighted by some authors 
emerge as a counterbalance to these processes. Folk (dialectal) names of plants are only a 
separate semantic group of words but the tendencies of its use show that in the narrative of 
modern times the living language is one of those cornerstones that help authors maintain 
their individuality as well as their peculiar national style. 

Įteikta 2015 m. gegužės 10 d.
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Lietuvių kalbos institutas
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ONYMISCHE AMBIGUITÄT IN 
DER LITERATUR

Onimų neapibrėžtumas literatūroje

ANNOTATION

Ambiguität ist ein Schlüsselbegriff moderner Poetik. Zwar existieren unterschiedliche 
Auffassungen über den Begriff der literarischen Ambiguität, doch möchte ich mich Wil-
liam Empsons klassischer Definition anschließen, nach der Ambiguität immer dann vor-
liegt, wenn eine verbale Nuance, wie fein sie auch sei, alternative Reaktionen auf ein und 
dasselbe Stück Sprache zulässt. Im Folgenden soll nicht nur gezeigt werden, dass sich Am-
biguität auch auf literarische Namen erstrecken kann, sondern es soll auch zwischen ver-
schiedenen Arten von onymischer Ambiguität in literarischen Texten differenziert wer-
den. Abschließend wird gefragt, was die Analyse poetonymischer Ambiguität über die 
kognitive Verarbeitung von Eigennamen aussagen kann. 

 SCHLÜSSELWÖRTER:  Ambiguität, onymische Ambiguität, literarische Namen (Poeto-
nyme), Kognitivistik.

ANNOTATION

Ambiguity is a key concept in modern poetics. Though there exist different concepts 
of literary ambiguity, I prefer to adhere to William Empson’s classical definition according 
to which any verbal nuance allowing alternative reactions to the same piece of language 
may be regarded as ambiguous. This paper not only intends to show that ambiguity can 
also extend to literary names, but it tries to differentiate between various kinds of onymic 
ambiguity in literary texts and asks what we may learn from poetonymic ambiguity about 
the mental processing of proper names.

 KEY WOR DS:  Ambiguity, onymic ambiguity, literary names, cognitivistics.
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Innerhalb der Linguistik herrscht über den Begriff der Ambiguität weitgehen-
de Übereinstimmung: Ambiguität ist die „klar zu beschreibende Mehrdeu-

tigkeit eines Wortes oder einer größeren sprachlichen Einheit“ (Bauer 2008: 
17). Dabei ist zu differenzieren zwischen lexikalischer Ambiguität und struk-
tureller Ambiguität. Erstere tritt auf der Wortebene auf, wobei (nicht immer 
ganz scharf) zwischen Homonymie und Polysemie differenziert werden kann. 
Strukturelle Ambiguität liegt dann vor, wenn eine komplexe sprachliche Ein-
heit, in der Regel ein Satz, unterschiedlich interpretiert werden kann. Während 
nun in der normalen alltäglichen Kommunikation Ambiguität kaum einmal 
bemerkt bzw. sofort aufgelöst (disambiguiert) wird, spielt Ambiguität in der 
Poetik eine große Rolle, ja sie ist geradezu zu einem Schlüsselbegriff moder-
ner Poetik geworden; Roman Jakobson sieht in ihr das Wesen des Poetischen 
(Jakobson 1960: 371; Nöth 2000: 451). Dass Ambiguität so wesentlich für das 
literarische Kunstwerk ist, beruht, wie Jan Mukařovský (1989) festgestellt hat, 
darauf, dass das sprachliche Zeichen in der Literatur zwar nicht gänzlich den 
Bezug zur außerästhetischen Realität verliert, dass die Referenz im Kunstwerk 
jedoch nicht so eindeutig erfolgt, wie dies in der realen Welt die Regel ist (vgl. 
auch Kohlheim 2006a: 274–80). Dennoch ist der Begriff der Ambiguität in 
der Literaturtheorie längst nicht so eindeutig definiert wie in der Sprachwis-
senschaft. So möchte Shlomith Rimmon in ihrer dem Thema der literarischen 
Ambiguität gewidmeten Dissertation nur dann von ambiguity sprechen, wenn 
sich zwei mögliche Lesarten gegenseitig ausschließen wie in Henry James’ be-
rühmter Erzählung The Turn of the Screw: Entweder es gibt Geister auf Bly 
oder es gibt keine Geister, doch beide Lesarten sind möglich (Rimmon 1977: 
11). Dagegen konstatieren Abraham Kaplan und Ernst Kris (1948: 417–421) 
fünf unterschiedliche Arten ästhetischer Ambiguität: disjunctive ambiguity, addi-
tive ambiguity, conjunctive ambiguity, integrative ambiguity und projective ambiguity. 
Auch William Empson, der in seinem Buch Seven Types of Ambiguity Ambigui-
tät als wesentliches Merkmal poetischer Sprache definiert, geht von einer wei-
ten Definition des Konzepts der Ambiguität aus. Er schlägt dabei vor, immer 
dann von Ambiguität zu sprechen, „wenn jegliche verbale Nuance, wie leicht 
auch immer, Raum für alternative Reaktionen auf ein und dasselbe Stück Spra-
che gibt.“1 Unter „Stück Sprache“, piece of language, können auch Eigennamen 
verstanden werden, ja, Propria sind in erhöhtem Maße anfällig für Ambiguitä-
ten und produzieren diese auf sehr unterschiedliche Weise. Einige dieser Modi, 
Ambiguität zu kreieren, unterscheiden sich im literarischen Kunstwerk nicht 

 1 Empson (1966: 1): “I propose to use the word [ambiguity] in an extended sense, and shall think 
relevant to my subject any verbal nuance, however slight, which gives room for alternative re-
actions to the same piece of language.”
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von der Art, wie sie dies im realen Leben auch tun, andere sind auf die ästheti-
sche Sphäre begrenzt. Im Folgenden sei der Versuch unternommen, die unter-
schiedlichen Arten poetonymischer Ambiguität mit Beispielen aus der deutsch- 
und englischsprachigen Literatur zu systematisieren.

Als erstes Beispiel kann der Fall genannt werden, in dem Unsicherheit dar-
über besteht, ob ein Lexem überhaupt als Proprium oder (noch) als Appellativ 
verwendet wird. Oscar Wildes Schauspiel-Titel The Importance of Being Earnest 
(1893) kann hierfür als Beispiel dienen, doch soll diese Art der Ambiguität hier 
nicht weiter verfolgt werden. Mit einer ganz anderen Art der Ambiguität haben 
wir es in Richard Wagners Oper Die Meistersinger von Nürnberg zu tun. Soeben 
ist es dem fränkischen Ritter Walther von Stolzing gelungen, nach dem Got-
tesdienst ein Wort mit Eva, der schönen Tochter des Goldschmieds Pogner, zu 
wechseln. Evas Amme Magdalene ist höchlichst verwundert über das Einver-
ständnis, das so schnell zwischen Eva und Walther herrscht, sind sich die bei-
den doch erst am Tag zuvor erstmals begegnet. Eva rechtfertigt sich mit den 
Worten (Wagner 1978 [1867]: 404): 

Das eben schuf mir so schnelle Qual,
daß ich schon längst ihn im Bilde sah!
Sag, trat er nicht ganz wie David nah?

Magdalene ist entgeistert, ist sie doch selbst in einen David verliebt, in den 
Lehrbuben David. „Bist du toll? Wie David?“ ruft sie daher eifersüchtig aus. 
Doch Eva beruhigt sie: „Wie David im Bild.“ Nun glaubt Magdalene, Eva be-
ziehe den Namen David auf den Psalmisten David, den die Meistersinger als 
ihren Schutzpatron verehren: „Ach! – meinst du den König mit der Harfen / 
und langem Bart in der Meister Schild?“ Doch diesen König David meint Eva 
freilich nicht, sondern sie denkt an den jugendlich-strahlenden Helden: 

Nein! Der, des Kiesel den Goliath warfen,
das Schwert im Gurt, die Schleuder zur Hand,
das Haupt von lichten Locken umstrahlt,
wie ihn uns Meister Dürer gemalt!

Worauf Magdalene, sich nun wieder auf ihren David beziehend, erleichtert 
aufseufzt: „Ach, David! David!“ (Wagner 1978 [1867]: 404; vgl. auch Kohlheim, 
Kohlheim 2013).

Offensichtlich liegt hier eine referentielle Ambiguität vor, die auf der viel 
diskutierten Tatsache beruht, dass ein Name als Sprachzeichen, als „propriales 
Lemma“ in der Terminologie Willy Van Langendoncks (2007), sich auf unbe-
grenzt viele Referenten beziehen kann (vgl. Windberger-Heidenkummer 2011). 
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Für den Logiker David Kaplan ist der Eigenname daher grundsätzlich ambig.2 
Allerdings, und das macht dieses Beispiel auch aus sprachphilosophischer Sicht 
interessant, referiert hier die fiktionale Entität Eva auf eine historische Gestalt 
der realen Welt, wie sie von Dürer dargestellt wurde, nämlich den biblischen 
David, der Goliath besiegte. Die fiktionale Entität Magdalene dagegen bezieht 
das propriale Lemma David zunächst auf eine Person aus der fiktionalen Welt, 
der Eva und Magdalene selbst angehören, den Lehrbuben David, um dann er-
leichtert festzustellen, dass die historische Person König Davids gemeint war. 
Die Referenzzuweisungen der fiktionalen Personen vollziehen sich also prob-
lemlos sowohl innerhalb der fiktionalen Welt wie über diese hinaus, ein Aspekt, 
der hier nur erwähnt, aber nicht weiter verfolgt werden kann.3 

Eigennamen können aber auch von sich aus, per se, in verschiedener Hin-
sicht ambig sein. So ist nicht immer von vornherein klar, ob ein Name auf ei-
nen männlichen oder weiblichen Namensträger referiert, ob ein Mensch, ein 
Tier oder gar ein Ort gemeint ist. Zwar ist die Frage, ob kategoriale Bedeutun-
gen oder Präsuppositionen notwendigerweise zum Proprium gehören oder ob es 
sich hierbei nur um statistische Erfahrungswerte handelt, die dem Eigennamen 
kontingent sind, umstritten.4 Auch liegen die Verhältnisse hier von Sprache zu 
Sprache anders. Tatsache ist jedoch, dass sich Schriftsteller gern diesbezügli-
cher Ambivalenzen bedienen. Ich möchte hier von inhärenter onymischer Am-
biguität sprechen. Es ist offensichtlich, dass diese Art der Ambiguität nicht auf 
die Literatur beschränkt ist. Urtyp des Mädchens, das zwischen Kindheit und 
Reife steht, ist in der deutschen Literatur Mignon. Doch Mignon ist zunächst 
kein Name; es ist ein substantiviertes französisches Adjektiv, welches übersetzt 
etwa ‘Liebling’ bedeutet.5 Ebenso wie das deutsche Wort konnte das Fremdwo-
rt Mignon zu Goethes Zeit auf männliche wie weibliche Personen angewandt 
werden: Über die Schauspielerin Caroline Jagemann hieß es in einer Kritik von 
1800: „Sie wurde in kurzem der Mignon des Publikums“ (Kommentar zu Go-
ethe 1977 [1795/96]: 719). Diese sexusambige Bezeichnung entspricht also völ-
lig dem androgynen Wesen Mignons; Wilhelm Meister kann, als er sie das erste 
Mal erblickt, „nicht mit sich einig werden, ob er sie für einen Knaben oder für 
ein Mädchen erklären sollte“ (Goethe 1977 [1795/96]: 86). Auch Mignon selbst 
antwortet „auf Versuche einer Festschreibung ihrer Weiblichkeit beharrlich: 

 2 Kaplan (1989: 563): „Unlike indexals like ‘I’ proper names really are ambiguous.“
 3 Im Rahmen der Theorie möglicher Welten behandeln „trans-world identity“ u. a. Doležel (1998: 

17–18); Ronen (1994: 57–60); Kripke (2013: 81f.).
 4 Vgl. hierzu Anderson (2007: 135f.); Van Langendonck (2007: 71f.); Coates (2012: 125–129).
 5 Vgl. Kommentar zu Goethe (1977 [1795/96]: 719); Schwanke (1992: 354–359).
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‚Ich bin ein Knabe: ich will kein Mädchen sein!‘“ (Wetzel 1989: 329). Die Am-
biguität von Mignon erstreckt sich aber nicht nur auf die Frage des Sexus, son-
dern auch auf den linguistischen Status des Sprachzeichens: Eingeführt als 
Appellativ, wird Mignon im Fortgang der Romanhandlung doch zu so etwas 
wie einem Eigennamen für das Kind, zumal es sich beharrlich weigert, seinen 
eigentlichen Namen preiszugeben.6 Inzwischen ist Mignon im Deutschen sogar 
zu einem anerkannten weiblichen Rufnamen avanciert (Seibicke 2000: 327); es 
hat also ein Genuswechsel des maskulinen französischen Worts stattgefunden.

Auch die zwölfjährige Protagonistin in Carson McCullers’ Roman The Mem-
ber of the Wedding, erstmals erschienen 1946, befindet sich in diesem beunruhi-
genden Zwischenstadium: Ihr Haar ist geschnitten wie das eines Jungen (Mc-
Cullers 2008: 8) und sie wünscht sich auch, ein Junge zu sein und in den Krieg 
ziehen zu können.7 Im Unterschied zu Mignon trägt dieser „tomboy“ sehr wohl 
einen Namen, nämlich zunächst den sexusambigen Kosenamen Frankie. Und 
es ist aufschlussreich, dass sie, wenn sie gelegentlich ihres Zwischenzustands 
überdrüssig wird, auch ihren Namen satt hat: „This was the summer when 
Frankie was sick and tired of being Frankie“ (McCullers 2008: 29). Dement-
sprechend beschließt sie in Teil II des Romans, sich nunmehr Visitenkarten mit 
dem anspruchsvollen Namen Miss F. Jasmine Addams, Esq. herzustellen (Mc-
Cullers 2008: 61), um dann in Teil III, am Ende des Romans, desillusioniert, 
aber auch gereift, nur noch mit dem eindeutig weiblichen Vornamen Frances 
erwähnt zu werden (McCullers 2008: 167 und öfter).

Sexusambige Namen sind im Englischen wesentlich häufiger als im Deut-
schen, wo sie im inoffiziellen Bereich eigentlich nur als Hypokoristika vor-
kommen. Dennoch tendieren viele dieser Namen zu einem oder dem anderen 
Geschlecht, z. B. der Name Robin zum männlichen. Daher erwartet der In-
dustrielle Vic Wilcox in dem Roman Nice Work von David Lodge auch einen 
männlichen Akademiker, als ihm Robyn Penrose angekündigt wird, der ihn im 
Rahmen eines akademischen Projekts bei seiner Arbeit „beschatten“ soll. Sei-
ne Verblüffung, als ihm eine junge Dame gegenübertritt, ist entsprechend groß 
(Lodge 1989: 106f.). Es war ein Vornamenlexikon, das David Lodge auf die 
Idee brachte, aus der Sexusambiguität des Namens Robin/Robyn eine komische 
Szene zu entwickeln; zugleich fand er, dass der „androgyne“ Name Robyn sehr 
gut zu seiner feministischen und selbstbewussten Heldin passe (Lodge 2011: 38).

 6 Goethe (1977 [1795/96]: 522): Mignon hat „einen Schwur getan […], keinem lebendigen Men-
schen ihre Wohnung und Herkunft näher zu bezeichnen.“

 7 McCullers (2008: 30f). Der Roman spielt während des Zweiten Weltkriegs in einer Kleinstadt 
in Georgia/USA.
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Im Unterschied zum realen Leben wirkt ein Name, dessen ursprüngliche 
lexikalische Bedeutung noch erkennbar ist, im literarischen Werk automa-
tisch „redend“. Das erklärt sich dadurch, dass wir beim Namen im literarischen 
Kunstwerk davon ausgehen müssen, dass der Autor ihn intentional gewählt hat, 
er haftet seinem Träger niemals zufällig an. Folglich finden wir redende Na-
men – der Ausdruck stammt von Lessing – schon in der Antike (Birus 1987: 
40). Zwar drückt der redende Name oft genug das aus, was seinen Träger tat-
sächlich charakterisiert, wie das bei John Fieldings Squire Allworthy in Tom Jo-
nes (1749) der Fall ist, doch schon früh werden redende Namen auch ironisch 
oder gegensätzlich verwendet. So ist der Angelo in Shakespeares Measure for 
Measure (1604; Akt III, 2, 249–254) alles andere als angelical. Es ist diese immer 
mögliche ironische oder antithetische Anwendung, die redende Namen schon 
von vornherein ambig werden lässt, denn erst im Lauf der Erzählung können 
wir im allgemeinen erfahren, ob ein semantisch durchsichtiger Name das hält, 
was er verspricht. Ein schönes Beispiel für diese Ambiguität ist Mittler in Goe-
thes Wahlverwandtschaften: Zunächst als durchaus erfolgreicher Vermittler ein-
geführt,8 versagt er doch bei Eduard und Charlotte.

Bleibt hier die Ambiguität des redenden Namens weitgehend gewahrt, so 
neigt Theodor Fontane, ein Meister ironischer Namengebung, dazu, diese ony-
mische Ambiguität sofort aufzulösen, ja eigentlich gar nicht erst entstehen zu 
lassen. So äußert sich Kommerzienrat Treibel bei einem von ihm veranstalte-
ten Diner hinsichtlich zweier Damen: „Zwei Damen vom Hofe; die korpulen-
te: Frau Majorin von Ziegenhals, die nichtkorpulente […]: Fräulein Edwine von 
Bomst“ (Fontane 1969 [1892]: 23). Ironie, so Roland Barthes (1974: 66), „geht 
immer von einem sicheren Ort aus.“ Dieser ist hier durch die eindeutige Aussa-
ge über die Korpulenz der beiden Damen gegeben. Nicht genug damit, ergeht 
sich Treibel noch über den beträchtlichen Brustumfang der Ziegenhals und 
philosophiert: „Im übrigen, es sind das so die scherzhaften Widerspiele, die das 
Leben erheitern. Klopstock war Dichter, und ein anderer, den ich noch persön-
lich gekannt habe, hieß Griepenkerl“ (Fontane 1969 [1892]: 24). Zu ergänzen 
wäre, dass von Bomst nicht als eigentlich redender, sondern als klangsymboli-
scher Name seine suggestive Wirkung entfaltet.9 Ebenfalls in Frau Jenny Treibel 
begegnet die Gouvernante Fräulein Honig, über die sofort gesagt wird, dass sich 

 8 Goethe (1977 [1809]: 255): „Solange er im Dienste war, hatte sich kein Ehepaar scheiden lassen 
[…].“

 9 Man vergleiche hierzu auch Demetz (1964: 194).
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„ihre herben Züge wie ein Protest gegen ihren Namen ausnahmen.“10 Sobald 
Ironie ins Spiel kommt, ist für Ambiguität kein Platz mehr. Dies gilt auch für 
die Namen im literarischen Kunstwerk.

Ist es in diesen Fällen ihre vorpropriale Semantik, die die Namen zu „reden-
den“ macht, so kann ein Name auch dadurch auf verborgene oder widersprüch-
liche Charakterzüge seines Trägers aufmerksam machen, dass ihn bereits vorher 
bekannte Personen getragen haben, seien es Persönlichkeiten der außertextu-
ellen Wirklichkeit, seien es literarische Figuren.11 Der Name erhält hier seine 
Bedeutung durch die ihm inhärenten intertextuellen Bezüge. Nicht immer ge-
schieht dies auf so auffällige Weise wie bei dem sozialdemokratischen, gewerk-
schaftlich organisierten Maschinenmeister Napoleon Fischer in Heinrich Manns 
Roman Der Untertan, bei dem sich der Leser natürlich sofort fragt, ob er den 
Ansprüchen dieses Namens gerecht wird. Viel diskreter verhält sich Fontane in 
Irrungen, Wirrungen, dessen Protagonistin den zwischen Sünde und Heiligkeit 
oszillierenden Namen Lene, Kurzform des biblischen Namens Maria Magdale-
na, trägt. In Wilhelm Raabes Roman Unruhige Gäste wird die dem Namen Phö-
be inhärente intertextuelle Ambiguität sogar handlungsrelevant: Als der junge 
Student Veit von Bielow den weiblichen Vornamen Phöbe in der Dachkammer 
eines Kommilitonen zum ersten Mal hört, klingt er ihm „nur hold hellenisch“, 
und so ruft er „ihn fröhlich der Mondsichel über den Dächern in der deutschen 
Frühlingsnacht zu“ (Raabe 1961 [1885]: 190). Im „hellenischen“ Kontext ver-
weist der Name Phöbe auf Phoibos Apollon (Böschenstein 1986: 28, Anm. 55), 
zugleich aber auf die jungfräuliche Mondgöttin Artemis, die auch den Bei-
namen Phöbe oder die Glänzende trägt (Lensing 1988: 162). Der Hinweis auf die 
„Mondsichel“ in Raabes Text ist ja nicht zu überhören. Wenn aber der nicht zu-
letzt durch seine Bekanntschaft mit Phöbe am Ende des Romans todkranke Veit 
von Bielow in einem Brief unvermittelt die Göttin „Persephoneia […]“ anruft 
(Raabe 1961 [1885]: 333), „die Göttin der Unterwelt, deren Name etymologisch 
auf den Mond zurückgeführt und die der Artemis oft als Gespielin zur Seite 
gestellt wird“ (Lensing 1988:162), wird durch diese mythologisch-onymischen 
Verweise die vom Autor in den Subtext verbannte Thematik von Eros und Tha-
natos evident (Lensing 1988: 163). Verbannt und tabuisiert ist diese Thematik 
hier insofern, als der mythologische Bezug des Namens Phöbe im manifesten 
Text sofort zugunsten eines anderen, nämlich biblischen Bezugs überschrieben 

 10 Fontane (1969 [1892]: 33). Terminologisch herrscht hinsichtlich derartiger Namen noch Un-
sicherheit. Hengst/Sobanski (2000) sprechen hier von „konträren Namen“, Hengst/Vasil’eva 
(2007: 151) vom lying name. Das Entstehen von Komik durch derartige Namen erklärt Pohl 
(2005) mittels kognitivistischer Konzepte. 

 11 Die literarische Onomastik spricht hier von „verkörperten Namen“; vgl. Birus (1987: 45).
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wird, ist doch Phöbe auch der Name jener „Dienerin der Gemeinde in Ken-
chreä“, die vom Apostel Paulus, wohl als Überbringerin seines Briefes, der rö-
mischen Gemeinde als „unsere Schwester“ empfohlen wird (Röm 16.1; Raabe 
1961 [1885]: 190). Daher sehen manche Interpreten Phöbe ganz als „die Schwes-
ter“: „Schwesterlich sind Phöbes Funktionen im Hause des leiblichen Bruders, 
‚schwesterlich‘ auch sind ihre Aufgaben im Dorfe.“12 Letztlich aber reflektiert 
die Ambiguität ihres Namens zwischen griechisch-mythologischen und christ-
lichen Bezügen die innere Widersprüchlichkeit einer Figur, die, wie es einer der 
besten Raabe-Kenner der Gegenwart ausgedrückt hat, „is not an easy character 
to read“ (Sammons 1987: 246).

Vor- und Familienname bilden seit ungefähr dem 14./15. Jahrhundert in 
Deutschland, aber auch in England, den „Gesamtnamen“ einer Person.13 Es 
gibt eine ganze Reihe deutscher, aber auch englischer Familiennamen, die oh-
ne formale Änderung aus Rufnamen gebildet sind, wie etwa Friedrich, Lukas, 
Werner.14 Die durch die fehlende Markierung des Familiennamens auftretende 
Ambiguität nützt z. B. der Schriftsteller Bodo Kirchhoff zu Beginn seines auf 
den Philippinen spielenden Romans Infanta aus: „Der Deutsche […] stellte sich 
plötzlich mit Lukas vor. ‚Mister Lukas Kurt?‘ – ‚Mister Kurt Lukas.‘ – ‚Dann 
stand auf dem Aufkleber Ihr Vorname.‘ – ‚Jemand hat sich geirrt. Wie Sie‘“ 
(Kirchhoff 1990: 7). Doch auch weitere und für den Text bedeutsamere Mög-
lichkeiten onymischer Ambiguität bieten sich einem Autor aufgrund der beiden 
Bestandteile des Gesamtnamens, die dann literarisch produktiv werden können, 
beispielsweise, wenn Vor- und Zuname in irgendeiner Weise miteinander kon-
trastieren. Paradebeispiel für einen derart „gebrochenen“ (Presch 2002: 3f. und 
passim) oder auch „antithetischen“ Namen (Demetz 1964: 197–201) ist Thomas 
Manns Tonio Kröger (1903). Die Antithetik der beiden Namenbestandteile be-
ruht hier auf der sprachgeographischen Markiertheit von Tonio als romanischer, 
also „südlicher“ Name und Kröger als niederdeutscher, also „nördlicher“ Na-
me.15 Zusammengenommen erzeugen die derart markierten Namen eine Am-
biguität, die konstitutiv für den konfliktgeladenen Charakter des Protagonisten 
der Mannschen Novelle ist. Aber Thomas Mann ist keinesfalls der erste, der 
dieses onymische Stilmittel verwendet; er folgt hierin recht eng Theodor Fon-
tane, der in Effi Briest einem „[…] kleine[n] schiefschultrige[n] und fast schon 

 12 Höhler (1969: 131). Signigifanterweise tritt Phebe auch als Schwester Holden Caulfields in 
J. D. Salingers Roman The Catcher in the Rye (1951) auf.

 13 Der Terminus nach Seibicke (2008: 10, 14f.).
 14 Vgl. zur Entstehung dieser Familiennamen Kohlheim (2000).
 15 Nach Birus (1987: 45) handelt es sich hierbei um „klassifizierende“ Namen.
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so gut wie verwachsene[n] Herr[n], der zugleich etwas so Distinguiertes hatte 
[…]“, den Namen Alonzo Gieshübler gibt. Fontane liebt es, wie übrigens auch 
Thomas Mann, seine Figuren auffällige Namen kommentieren zu lassen, und 
so äußert sich Effi, als ihr der Apotheker Alonzo Gieshübler vorgestellt wird, 
treffend: „Und dann sehe ich doch auch gleich, daß Sie anders sind als andere. 
[…] Vielleicht ist es auch der Name, der in Ihrem Fall mitwirkt. Das war im-
mer eine Lieblingsbehauptung unseres alten Pastors Niemeyer; der Name, so 
liebte er zu sagen, besonders der Taufname, habe was geheimnisvoll Bestim-
mendes, und Alonzo Gieshübler, so mein ich, schließt eine ganz neue Welt vor 
einem auf, ja, fast möchte ich sagen dürfen, Alonzo ist ein romantischer Name, 
ein Preziosaname.“ – „Ja meine gnädigste Frau“, antwortet ihr Gieshübler, „da 
treffen Sie’s“ (Fontane 1969 [1895]: 64f.). Der „Preziosaname“ Alonzo verweist 
auf Spanien, woher Gieshüblers Mutter tatsächlich kommt, und damit auf das 
Don-Quichottehafte dieses Charakters, der am liebsten „als Cid oder irgend 
sonst ein Campeador“ für Effi „kämpfen und sterben“ würde (Fontane 1969 
[1895]: 66), während der Familienname, der an ein böhmisches Mineralwasser 
erinnert (Demetz 1964: 199), das bürgerliche Element dieses Apothekers ver-
tritt, der auch stolz darauf ist, dass die Gieshüblers „schon in der vierten Gene-
ration, volle hundert Jahre“ ortsansässige Apotheker sind (Fontane 1969 [1895]: 
65; vgl. auch Demetz 1964: 199).

Alonzo Gieshübler steht zu der Ambiguität seines Namens und lebt sie frucht-
bar aus. Ganz anders der Musiklehrer und Komponist Niels Wrschowitz aus 
Fontanes letztem Roman Der Stechlin. Niels Wrschowitz leidet sogar derart an 
seinem antithetischen Namen, dass er „aus einer Art Verzweiflung Doktor ge-
worden ist“ (Fontane 1969 [1899]: 130). Es ist nämlich nicht, wie man erwar-
ten könnte, primär die sprachlich-geographische Antithetik seines aus einem 
dänischen und einem tschechischen Element kombinierten Gesamtnamens,16 
sondern ein nur aus seiner individuellen Biographie erklärbarer Widerwille ge-
gen den Vornamen Niels, den auch der von ihm verachtete dänische Komponist 
Niels Gade trug. „Niels Gade“, heißt es bei Fontane, „war ihm der Inbegriff al-
les Trivialen und Unbedeutenden […], und so kam er auf den Gedanken, den 
Vornamen auf seiner Karte durch einen Doktortitel wegzueskamotieren“ (Fon-
tane 1969 [1899]: 131f.). Auch hier wird deutlich, dass Fontane dazu neigt, ony-
mische Ambiguitäten baldmöglichst zugunsten einer wie auch immer gearteten 
Eindeutigkeit aufzulösen.

Doch auch Fontane ist nicht der erste, der die Ambiguität des Gesamtnamens 
einer seiner Figuren produktiv ausnützt. Als Vorgänger wäre hier vor allem 
Jean Paul zu nennen, der in seinem 1809 erschienenen Roman Des Feldpredigers 

 16 Demetz (1964: 200): „Wrschowitz war zur Zeit Fontanes das Wedding des tschechischen Prag“.
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Schmelzle Reise nach Flätz durch die Ambiguität des Gesamtnamens seines Hel-
den, nämlich Attila Schmelzle, dessen inneren Konflikt treffend zum Ausdruck 
bringt. Ganz im Gegensatz zu der historischen Person des Hunnenführers, den 
man mit dem Namen Attila unweigerlich assoziiert, zeichnet sich dieser Feld-
prediger durch übertriebene Ängstlichkeit aus, ein Charakterzug, der in seinem 
Familiennamen Schmelzle gleich mehrfach kodiert zum Ausdruck kommt: Evo-
ziert der Name Schmelzle durch seine Klangsymbolik und durch seinen Anklang 
an das Appellativ Schmalz die Vorstellung des Weichlichen, wird dieser Ein-
druck durch die sprachgeographisch als schwäbisch festzumachende, zumindest 
für den Nicht-Schwaben verniedlichend wirkende Diminutivendung -le noch 
verstärkt. Er selbst ist freilich der Ansicht, es „wäre der Patengeist des Taufna-
mens Attila mehr, als sich’s gehört“, in ihn gefahren (Jean Paul 1987 [1809]:16). 
Relativiert wird diese Auffassung wiederum durch seine junge, lebenstüchtige 
Frau Teutoberga, sein „gutes Weib Bergelchen“ (Jean Paul 1987 [1809]: 22), wie er 
sie selbst bezeichnet, wenn sie ihn ihren „scharmanten Attel“ (Jean Paul 1987 
[1809]: 24) oder ihr „gar zu gutes Attelchen“ nennt (Jean Paul 1987 [1809]: 58). 
Diese Namenvariationen und -spielereien dürfen freilich nicht darüber hinweg-
täuschen, dass unter der Maske des Komischen in der Person des Attila Schmelz-
le ein letztlich tragischer innerer Konflikt zwischen Anspruch und Wirklichkeit 
ausgehandelt wird, der bereits in der Ambiguität seines Namens deutlich zum 
Ausdruck kommt (vgl. auch Kohlheim 2006b: 441–445). 

Nachdem sich gezeigt hat, dass poetonymische Ambiguität ein wesentliches 
literarisches Gestaltungsmittel ist, soll abschließend gefragt werden, was die 
Möglichkeit, onymische Ambiguität einzusetzen, über das Wesen des Eigen-
namens und seine kognitive Verarbeitung aussagt. „Wertvolle Bundesgenossen“ 
erklärt Freud einmal, „sind aber die Dichter“, denn „in der Seelenkunde […] 
sind sie uns Alltagsmenschen weit voraus […]“ (Freud 2010: 9). Es kann davon 
ausgegangen werden, dass sie uns nicht nur Aufschlüsse über psychische Zu-
stände, sondern auch über die Kognition geben können. Zunächst wird an Bei-
spielen wie Frau Majorin von Ziegenhals und Fräulein Edwine von Bomst deutlich, 
wie durch die Nennung der Eigennamen die literarische Figur eigentlich im Ge-
hirn des Lesers konstituiert wird (vgl. Kohlheim 2007); wir brauchen gar nichts 
weiter über diese beiden Damen zu wissen, und trotzdem machen wir uns ein 
recht konkretes Bild von ihnen. Fontane ist zwar bemüht, die im Gehirn wohl 
aller Leser zunächst entstandenen Konzepte der mageren Majorin von Ziegenhals 
und des fülligen Fräulein von Bomst in ihr Gegenteil zu verkehren, doch gelingt 
das nur mit Mühe oder gar nicht; jeder Leser des Romans mag den Test an sich 
durchführen. Dass die Vorstellung einer mageren Majorin von Ziegenhals sich 
so schnell und fest auch gegen Fontanes Text im Gehirn festsetzt, beruht da-
rauf, dass, wie die kognitivistische Forschungsrichtung der embodied cognition 
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herausgefunden hat, bei der kognitiven Verarbeitung von Tierbezeichnungen 
vorwiegend visuelle Gehirnareale aktiv werden und dabei prototypische Bilder 
der genannten Tiere simuliert werden (Rickheit, Weiss, Eikmeyer 2010: 110). 
Wie Inge Pohl gezeigt hat, entsteht die von Fontane beabsichtigte Komik hier 
aus dem Gegensatz zwischen kulturell gesteuerter Rezipientenerwartung („Er-
fahrungswelt 1“), die besagt, dass ein redender Name das hält, was er verspricht, 
und konträr angelegter Textwelt („Erfahrungswelt 2“): „Der Rezipient hat eine 
unerwartete konfliktäre Erfahrungswelt 2 zu inferieren“ (Pohl 2005: 415). Au-
toren wissen auch, dass im Gehirn ihrer Leser, sobald ein Name genannt wird, 
eine Vorstellung darüber entsteht, ob es sich um einen weiblichen oder männ-
lichen Menschen handelt. Mit Van Langendonck (2013: 104f.) rechnen sie je-
denfalls mit diesen im semantischen Gedächtnis (nach Tulving 2002) ihrer Le-
ser gespeicherten kategorialen Bedeutungen von Eigennamen und nützen die 
Überraschungseffekte aus, wenn ein Name dem prototypischen Muster einmal 
nicht entspricht, so wie es David Lodge mit seiner weiblichen Figur Robyn tut. 
Bei der Nennung von Namen wie Alonzo Gieshübler, Niels Wrschowitz oder At-
tila Schmelzle wiederum werden enzyklopädische Wissensbestände, die im se-
mantischen Gedächtnis der Leser gespeichert sind (Rickheit, Weiss, Eikmeyer 
2010: 36f.), aktiviert, seien diese namentypologischer und -geographischer Art 
wie bei den ersten beiden Namen oder historischer Art wie bei Attila Schmelzle.
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Onimų neapibrėžtumas literatūroje

SANTR AUKA

Prasminis neapibrėžtumas – esminė šiuolaikinės poetikos sąvoka. Iš daugelio įvairių 
literatūros prasminio neapibrėžtumo koncepcijų šiame straipsnyje remiamasi klasikiniu 
Williamo Empsono šio fenomeno apibrėžimu. Remiantis juo, bet kuris kalbos segmentas, 
suponuojantis skirtingą reiškiamos informacijos suvokimą, traktuotinas kaip neapibrėžtas. 
Šio straipsnio tikslas – ne tik prasminio neapibrėžtumo ir literatūrinių vardų sąsajos nusta-
tymas, bet ir įvairių onimų semantinio įvairavimo, pasitaikančio beletristikos veikaluose, 
įvardijimas. Taip pat analizuojama poetinio prasminio neapibrėžtumo įtaka tikrinių vardų 
vartosenos ypatumams.
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SPRACHLICHE KREATIVITÄT 
BEI DER BENENNUNG VON 
FRISEURGESCHÄFTEN IN 
DEUTSCHLAND

Vokietijos kirpyklų pavadinimų išradingumas 

ANNOTATION

Dieser Beitrag basiert auf den in den Telefonbüchern von drei deutschen Städten (Bam-
berg, Bayreuth und Regensburg) enthaltenen Namen von Friseurgeschäften. Die Mehr-
zahl der traditionellen Namen von Friseurgeschäften besteht aus einem deskriptiven Teil 
(Friseursalon) und einem identifizierenden Teil, meist der Name des Inhabers (Helga). Die 
neuen, kreativen Namen streben nicht nur danach, das Geschäft zu identifizieren, sondern 
auch danach dessen Attraktivität zu steigern, indem positiv konnotierte Namen (Haarwun-
der) geprägt werden und sogenannte „Attraktoren“, z. B. Majuskel (HAARKULT), Minu-
skel (rapunzel schnitt und mehr), Fremdwörter (Hair World, La Bellezza Friseur), verschiedene 
Formen des Wortspiels (Friseur Haarlekin, HAIR-FORCE ONE, Fön-X, Friseur Cutastrophe, 
Friseursalon Haar-genau), zum Einsatz kommen. 

 SCHLÜSSELWÖRTER :  Friseurgeschäft-Namen, Namenstruktur, traditionelle Namen, 
kreative Namen, Attraktoren, fremde Namen, Wortspiele.

ANNOTATION

This article is based on the names of hairdressers contained in the telephone direc-
tories of three German cities (Bamberg, Bayreuth and Regensburg). The majority of tra-
ditional hairdressers’ names consists of a descriptive part (Friseursalon) and an identi-
fying part, mainly the owner’s name (Helga). The new creative names aim not only at 
identifying the business but also at increasing its attractiveness by coining names with a 
po sitive connotation (Haarwunder) as well as by using so-called “attractors”, e.g. capital 
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letters (HAARKULT), small letters (rapunzel schnitt und mehr), foreign words (Hair World, 
La Bellezza Friseur), different kinds of puns (Friseur Haarlekin, HAIR-FORCE ONE, Fön-X, 
Friseur Cutastrophe, Friseursalon Haar-genau).

 KEY WOR DS:  name structure, traditional names, creative names, attractors, fo-
reign names, puns.

1. EINLEITUNG

Die Namen von Friseurgeschäften sind bislang kaum ins Blickfeld der deut-
schen Namenforschung geraten. Eine Pionierarbeit auf diesem Gebiet ist der 
Artikel Vom Selbstverständnis des Friseurs – Eine Typologie aus dem Telefonbuch 
von Jens Gerdes aus dem Jahr 2005. Ein plausibler Grund für das fehlende Inte-
resse ist, dass sprachliche Kreativität bei der Benennung von Friseurgeschäften 
erst in den letzten Jahren in Erscheinung getreten ist. 

Die vorliegende Untersuchung basiert auf den Einträgen von Friseurgeschäf-
ten auf den „Gelben Seiten“ der Telefonbücher von drei süddeutschen Städten: 
Bamberg, Bayreuth und Regensburg.1 

Die analysierten Namen weisen in der Regel folgende Struktur auf: einen 
deskriptiven Teil, der die Tätigkeit des Geschäfts kennzeichnet (z. B. Friseur-
geschäft, Friseursalon, Salon, Friseurstudio, Haarstudio, Friseur, Coiffeur) und 
einen identifizierenden Teil, der durch einen Eigennamen oder eine besonde-
re Namenprägung das jeweilige Geschäft von anderen Geschäften derselben 
Branche unterscheidet, gelegentlich auch einen ergänzenden Teil mit weiteren 
Informationen bzw. Erklärungen.2 Als Beispiel lassen sich die Namen Friseur-
salon Helga (Regensburg), Friseur Bernhard Seitz (Bayreuth), Coiffeur am Josephs-
platz (Bayreuth), Salon Hairpoint (Bayreuth), Frisör Schneideplatz von Peter Röhrig 
(Bamberg), Friseurstudio Nicole Dobler Friseursalon (Regensburg) anführen. Die-
se Struktur ist jedoch nicht starr. So kann der deskriptive Teil dem identifi-
zierenden Teil nachgestellt werden (z. B. bei Evelyn Friseursalon in Regensburg) 

 1 http://www.gelbeseiten.de/friseur (letzter Zugriff 07.04.2014). Für Bayreuth wurden außerdem 
die Namen von drei neuen Friseurgeschäften (Coiffeurs – Zum goldenen Schnitt, Maisel Coiffeu-
re, Cutastrophe) berücksichtigt, die noch nicht in dem herangezogenen Telefonbuch verzeichnet 
sind.

 2 In Anlehnung an Sjöbloms (2012) Beschreibung der Struktur von Unternehmensnamen, wo-
bei sie zwischen einem Namenteil „signifying the business concept“ (234), einem „identifying“ 
Namenteil (236) und einem „supplementary“ Namenteil mit zusätzlichen Erklärungen (237) 
unterscheidet. Vgl. auch Sjöblom 2007: 298.
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oder sogar wegfallen, wenn der identifizierende Teil eindeutig auf die Art des 
Geschäfts schließen lässt (z. B. bei Hair World in Regensburg). 

2. TRADITIONELLE NAMEN VON 
FRISEURGESCHÄFTEN

In Deutschland bestehen die meisten traditionellen Namen von Friseurge-
schäften aus einer Kennzeichnung der Tätigkeit und dem Vornamen, dem Fa-
miliennamen bzw. dem Gesamtnamen des Inhabers3 oder umgekehrt aus dem 
Namen des Inhabers und der Angabe der Tätigkeit. Beispiele für den ersten 
Typ sind Friseursalon Petra (Bamberg), Salon Anita (Bamberg), Friseur Schmid 
(Regensburg), Friseursalon Jauk (Bamberg), Friseursalon Daniela Schmidt-Herath 
(Bayreuth), Friseur Doris Held (Regensburg), Naturfrisörin Sonja Seidl (Regens-
burg), Friseurteam Alexander Meir (Regensburg), Frisurenatelier Ingrid Matt (Re-
gensburg), für den zweiten Typ Bea’s Friseursalon (Bayreuth), Elisa Frisörsalon 
(Bamberg), Evi’s Frisiersalon (Regensburg), Tina’s Haarstudio (Regensburg), Pe-
ter’s Frisierstube (Bayreuth), Nussmann Friseursalon (Bayreuth), Blindzellner Fri-
seurgeschäft (Bayreuth), Seitz Friseur (Regensburg), Maisel Coiffeure (Bayreuth), 
Müller und Müller Friseurbetrieb (Bamberg), Olga Weber Hairstylist (Regensburg), 
Robert Rettich Haarlounge (Regensburg).

Aus diesen Beispielen wird deutlich, dass uns im deskriptiven Namenteil 
mehrere unterschiedliche Bezeichnungen für das Geschäft, wo man sich die 
Haare herrichten lässt, begegnen. Häufig wird auf das Geschäft mit der Berufs-
bezeichnung Friseur, die in Deutschland seit dem 18. Jh. bezeugt ist, referiert. 
Das im Französischen nicht lexikalisierte Wort Friseur ist eine Weiterentwick-
lung von frisieren, das im 17. Jh. über ndl. friseren aus frz. friser ‘kräuseln’ ent-
lehnt wurde, ursprünglich das Zurechtmachen der Perücken bezeichnete und 
später die allgemeine Bedeutung ‘die Haare herrichten’ annahm (Kluge 1995: 
287; Duden 2007: 238). Bemerkenswert sind Namen vom Typ Friseur Doris Held, 
die im deskriptiven Namenteil die männliche Berufsbezeichnung enthalten, 
obwohl es sich bei den Geschäftsinhabern um Frauen handelt. Ihnen gegen-
über stehen allerdings Namen, die auf Genderkorrektheit achten wie z. B. Silke 
Hacker Friseurmeisterin (Bayreuth) und Naturfrisörin Sonja Seidl (Regensburg). 
Letzterer Name weist darüber hinaus auf eine Besonderheit des Geschäfts hin, 

 3 Auf den „Gelben Seiten“ der Telefonbücher von Bamberg, Bayreuth und Regensburg finden 
sich auch mehrere Einträge von „namenlosen“ Friseurgeschäften, d. h. sie weisen nur den Na-
men des Inhabers/der Inhaberin auf (z. B. Kellner Gabriele in Bayreuth, Schmauser Robert in 
Regensburg).
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nämlich dass hier zur Haarpflege natürliche Mittel eingesetzt werden. Coiffeur, 
die französische Entsprechung von dt. Friseur, gehört in Deutschland, anders als 
in der Schweiz, der gehobenen Sprachebene an (Duden 2013: 296) und trägt – 
wie etwa bei Maisel Coiffeure – wegen seiner sprachlichen Herkunft zu einer po-
sitiven Konnotation des ganzen Namens (Mode, Eleganz) bei. Für das englische 
Fremdwort Hairstylist, einmal in Regensburg dokumentiert, wird die Bedeu-
tung ‘Friseur mit künstlerischem Anspruch’ angegeben (Duden 2013: 497f.). 
Friseurgeschäft ist eine sachliche Bezeichnung, die wohl wegen ihrer Nüchtern-
heit eher selten als Bestandteil von Friseurnamen vorkommt. Sehr beliebt ist 
hingegen die Bezeichnung Friseursalon,4 die durch das Grundwort -salon, eine 
Entlehnung aus der Prestigesprache Französisch, anspruchsvolle Ausstattung 
und Vornehmheit suggeriert. Als Synonym von Friseursalon begegnet auch die 
verkürzte Form Salon (z. B. Salon Anita). Dass die Bezeichnung Damensalon 
(z. B. Heike’s Damensalon Friseur in Bamberg) nur sehr selten anzutreffen ist, 
ist nicht verwunderlich, da die früher übliche Trennung in Damen- und Her-
renfriseure inzwischen weitgehend aufgehoben ist. Deshalb auch hat ein Name 
wie Egnim’s Herrenbarbier Friseur (Bayreuth) Ausnahmecharakter. Im deskripti-
ven Namenteil treten ferner Komposita in Erscheinung, die Internationalismen 
wie beispielsweise -studio,5 -atelier, -team, -lounge als Grund wort enthalten und 
dadurch dem jeweiligen Geschäft ein modernes, weltläufiges Image verleihen 
(Tina’s Haarstudio, Frisurenatelier Ingrid Matt, Friseurteam Alexander Meir, Robert 
Rettich Haarlounge).

Bei einem weiteren traditionellen Namentyp, der im untersuchten Material 
allerdings nur selten vorkommt, wird das entsprechende Geschäft durch dessen 
Lokalisierung identifiziert. Beispiele hierfür sind Salon Sophienstraße und Coif-
feur am Josephsplatz in Bayreuth.

3. KREATIVE NAMEN VON 
FRISEURGESCHÄFTEN

Die in den letzten Jahren aufgekommenen kreativen Namen zielen nicht nur 
darauf, das Friseurgeschäft zu identifizieren, sondern auch dessen Attraktivität 

 4 Die der deutschen Orthographie angepassten Formen Frisör, Frisörgeschäft kommen im unter-
suchten Material nur selten vor.

 5 In den letzten Jahrzehnten hat sich -studio zu einem beliebten Grundwort bei den unter-
schiedlichsten Geschäftsbezeichnungen entwickelt. Neben Haarstudio verzeichnet Schreiber 
(1994: 166) noch die Beispiele Küchenstudio, Fingernagelstudio, Beauty-Studio, Hunde-Studio, 
Sonnenstudio. 
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durch suggestive Namenprägungen zu steigern. Hierbei spielen so genannte 
„Attraktoren“ (Kremer 2007: 181), d. h. Abweichungen von der üblichen Recht-
schreibung,6 besondere graphemische Effekte, fremdsprachliche Ausdrücke 
und Wortspiele, eine wichtige Rolle. Recht beliebt, auch bei den traditionel-
len Namen von Friseurgeschäften, ist die im Englischen übliche Verwendung 
des Apostrophs vor dem Genitiv-s:7 Haubner’s Haarerlebnis (Bayreuth), Ulli’s 
Haar-Design (Bayreuth). Weitere „Attraktoren“ sind Großschreibung des gan-
zen Namens oder eines Namenteils (z. B. HAAR-Kultur in Regensburg, Friseur 
HAARKULT, Schramm HAARformer und HAARideal preiswert in Bamberg), 
Binnengroßschreibung (z. B. Emelies HairLounge Friseur in Bayreuth), Klein-
schreibung (z. B. rapunzel schnitt und mehr und hairkiller in Regensburg), Ge-
trenntschreibung von Komposita (z. B. Das Haar Haus in Bayreuth, Maxi’s Hair 
Style < engl. hairstyle ‘Frisur’ in Regensburg).

Die neuen kreativen Namen sollen einerseits besondere Eigenschaften des 
Friseurgeschäfts hervorheben, andererseits bestimmte Vorstellungen bei der 
Kundschaft aktivieren. Namen wie HAARideal preiswert und Friseur der klei-
nen Preise in Bamberg sind dazu geeignet, preisbewusste Kunden anzusprechen. 
Evelyn’s Friseurstübchen Friseursalon (Regensburg), Peter’s Frisierstube (Bayreuth), 
Friseur Riese Mein Friseur (Bamberg), Sylvia Ihr Friseur Friseurgeschäft (Regens-
burg) lassen an Gemütlichkeit, Bodenständigkeit, individuelle Zuwendung 
denken. Friseurgeschäfte wie Der Haarschneider und Frisör Schneideplatz von Pe-
ter Röhrig in Bamberg sowie Cutting Crew Andreas Nuissl in Bayreuth machen 
deutlich, dass deren Inhaber auf den Haarschnitt spezialisiert sind. 

Manche Friseure betrachten ihre Tätigkeit nicht primär als Handwerk, son-
dern als kreative Kunst (vgl. Gerdes 2005: 15). Dementsprechend bezeichnen 
sie häufig ihre Geschäfte mit dem Internationalismus Studio oder auch mit dem 
entsprechenden deutschen Wort Werkstatt, so beispielsweise Haarwerkstatt in 
Bamberg und Haarwerkstatt Uschi Fröhlich in Regensburg. Namen wie Friseur 
Haarvision (Regensburg), Haubner’s Haarerlebnis (Bayreuth), Haarwunder (Re-
gensburg), Kopfkunst Friseur (Regensburg), HAAR-Kultur (Regensburg), Friseur 
HAARKULT (Bamberg), Schramm HAARformer (Bamberg), Der stylische Fri-
seur (Bayreuth) deuten ebenfalls auf eine künstlerische Auffassung des Friseur-
berufs hin. Auf modebewusste Kunden richten sich Namen wie Petra Macht 
Haarmoden (Bayreuth), Eddi Revesz Frisurenmode (Regensburg), Laufsteg (Re-
gensburg), Schickeria Friseurstudio (Regensburg). 

 6 Vgl. Fleischer/Barz (2012: 194): „Die abweichenden Schreibungen stehen vornehmlich im 
Dienst von Werbefunktionen: Aufmerksamkeit hervorrufen, Originalität signalisieren und Ein-
prägsamkeit unterstützen […]“.

 7 Vgl. Duden (2013: 32): „Normalerweise wird vor einem Genitiv-s kein Apostroph gesetzt.“



 Straipsniai / Articles 131

Sprachliche Kreativität bei der Benennung  
von Friseurgeschäften in Deutschland

Durch den Rückgriff auf bekannte Figuren aus der Literatur, der Opern- 
oder Märchenwelt lassen sich attraktive und vor allem gut merkbare Friseur-
namen bilden. Die Gestalt des Figaro, die ursprünglich in zwei Komödien von 
Beaumarchais vorkommt, in Deutschland vor allem durch die Opern von Mo-
zart (Die Hochzeit des Figaro, 1786) und Rossini (Der Barbier von Sevilla, 1816) 
bekannt geworden ist und sich inzwischen zu einer deonymischen Bezeichnung 
für den Friseur entwickelt hat, hat in Bamberg den Friseurnamen Salon Figa-
ro gestiftet. In dem Grimmschen Märchen Rapunzel spielt das außerordentlich 
lange, goldene Haar der Titelfigur eine sehr wichtige Rolle: Sie lässt es aus dem 
Turmfensterchen herunterfallen, damit der Königssohn zu ihr hinauf klettern 
kann.8 Nun hat die Märchengestalt die Friseurnamen rapunzel schnitt und mehr 
in Regensburg und Rapunzel in Berlin (Gerdes 2005: 17) inspiriert. 

Fremdsprachliche Ausdrücke spielen bei den kreativen Namen von Friseur-
geschäften eine wichtige Rolle, da sie dazu geeignet sind, „Aufmerksamkeit zu 
erregen. Außerdem aktivieren sie Vorstellungen und Lebenswelten, welche mit 
bestimmten Ländern […] fest verknüpft sind“ (Fahlbusch 2011: 65). Während 
Frankreich traditionell „mit dem superben Chic in der Haute Coiffure“ ste-
reotypisch in Verbindung gebracht wird, wird heute „eher anglophonen Tönen 
zugetraut, die hippen Styles und Trends zu transportieren“ (Gerdes 2005: 15). 
Diese Tendenz spiegelt sich auch in unserem Material wider, das am häufigsten 
Anglizismen aus dem semantischen Umfeld des Haars und dessen Pflege auf-
weist.9 Die Namen können ganz schlicht mit engl. hair ‘Haar’ und engl. hairstyle 
‘Frisur’ das Hauptanliegen des Geschäfts bezeichnen, so z. B. Hair by Ali Fri-
sör, Hair12 und Hairstyle by Sabine Scholz Friseur in Bayreuth, Hairstyle Tanja 
Semmler, Carmenz Hairstyle Team und Maxi’s Hair Style in Regensburg, oder sie 
enthalten die englische Bezeichnung für das Geschäft bzw. für den Beruf, so z. 
B. Barbershop Nr. 1 (engl. barbershop ‘Herrenfriseur’) in Bayreuth und Bamberg, 
PM Hairdresser Friseur in Bayreuth. Mit Hilfe von englischen Ausdrücken wer-
den auch Friseurnamen gebildet, die positive Assoziationen (Schönheit, Qua-
lität, Eleganz, Modernität, Originalität) bei der potentiellen Kundschaft her-
vorrufen sollen: Hair Beauty Friseursalon (Regensburg), Friseur Carola Hair und 
Beauty (Regensburg), Friseur Glamour (Bayreuth), Hair World (Regensburg), Sa-
lon Hairpoint (Bayreuth), Ulli’s Haar-Design (Bayreuth), Salon Hair Finish (Bay-
reuth), Top Hair – Mein Friseur (Bamberg), Styling Lounge (Bayreuth), Haarstudio 
Magic Hair Friseur (Bayreuth), Friseur New Hair (Regensburg), Friseursalon Hair 
Fashion by Tanja (Regensburg), Friseursalon Styles & More (Bamberg). Der Name 

 8 Vgl. Grimms Kinder- und Hausmärchen, Nr. 12, 75–78.
 9 In der Region Magdeburg spielen Anglizismen bei der Benennung von Friseursalons zwischen 

1991 und 2006 eine deutlich zunehmende Rolle (s. Bergien/Blachney 2009: 530, Abb. 1).
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Freestyle de Luxe Friseur (Bayreuth) suggeriert gleichzeitig Originalität/Unkon-
ventionalität und anspruchsvollen/luxuriösen Service. Namenbildungen wie 
hairkiller und Head Attack Friseur in Regensburg vermögen wegen ihrer unge-
wöhnlichen Semantik Aufmerksamkeit zu erregen. 

Bei dem Namen Miss Coiffeur on Tour – so heißt ein Bayreuther Heimfri-
seurservice – treten Englisch und Französisch nebeneinander auf. Kreative Na-
menbildungen mit französischem Wortschatz sind selten. Im untersuchten Ma-
terial kommen Salon Le Coiffeur – Friseur am Gabelmann und Place du Coiffeur 
in Bamberg sowie Friseur Salon Charmant in Bayreuth vor. Italienisch und Spa-
nisch sind je einmal in Bayreuth zur Bildung von Friseurnamen herangezogen 
worden: La Bellezza Friseur (it. bellezza ‘Schönheit’) und La Gracia – Bettina Ditz 
(span. gracia ‘Anmut’).

Unter den kreativen Friseurnamen sind solche, die ein Wortspiel enthalten, 
besonders interessant. Kennzeichnend für das Wortspiel ist nach Hausmann 
(1974: 111) die „simultane Präsenz deutlich unterscheidbarer Bedeutungen“, 
wobei im untersuchten Material ein geistreicher, witziger Bezug zum Tätig-
keitsbereich des Friseurs angestrebt wird. Dies lässt sich beispielsweise durch 
graphematische Veränderungen unter Beibehaltung der Aussprache herbeifüh-
ren: In den Namen Friseursalon Haarlekin in Bayreuth und Friseur Haarlekin in 
Regensburg wird Harlekin, die bekannte Gestalt aus der Commedia dell’Arte, 
in Verbindung mit dem Haar bzw. der Haarpflege gebracht.10 Ebenfalls auf gra-
phematischen Veränderungen beruht das Wortspiel mit dem Appellativ Har-
monie und den Friseurnamen Haarmonie Doris Friseure (Regensburg) und Tinas 
HAARmonie (Bamberg) sowie das Wortspiel mit dem Appellativ Harem und 
den Friseurnamen Haar-em Studio Friseursalon (Regensburg) und Friseur Haa-
rem (Bamberg).11 

Für eine weitere Technik des Wortspiels, die in einer leichten Änderung 
der lautlichen Gestalt eines Wortes oder Eigennamens besteht, finden sich in 
unserem Material einige Beispiele: So ist das Appellativ Jahreszeit der Aus-
gangspunkt für die Namenprägung Friseur Haareszeit (Regensburg).12 Ebenso 
wird Air Force One, der Name des Flugzeugs des amerikanischen Präsidenten, 
zum Friseurnamen HAIR-FORCE ONE (Bayreuth). Bei dem Namen des Fri-
seurgeschäftes On Hair (Bayreuth) liegt eine Abwandlung von engl. on air vor, 
das in der Redewendung to be walking or floating on air ‘wie auf Wolken gehen’ 

 10 Haarlekin ist auch als Name eines Berliner Friseurs dokumentiert (Gerdes 2005: 16), und in 
Finnland ist Harlekiini unter Ausnutzung der Lautähnlichkeit der ersten Silbe mit engl. hair 
‘Haar’ zum Friseurnamen Kampaamokauppa Hairlekiini (Sjöblom 2012: 226) geworden.

 11 Die Friseurnamen Haarmonie und Haarem-Friseur kommen auch in Berlin vor (Gerdes 2005: 16).
 12 Ähnlich der Friseurname Haareszeiten in Berlin (Gerdes 2005: 16).
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enthalten ist. Bei Hair Line (Bamberg) ist neben dem intendierten Bezug auf 
das Haar noch mit dem gleichzeitigen Aufscheinen von engl. airline ‘Fluggesell-
schaft’ und engl. hairline ‘Haaransatz’ zu rechnen. Außerdem liegt hier Homo-
phonie mit dt. Härlein, einer Diminutivform von Haar, vor.

Homophonie spielt ebenfalls eine Rolle bei dem Friseurnamen Fön-X, der 
in Bamberg, Regensburg und Berlin (Gerdes 2005: 17) vorkommt. Einerseits 
ist Fön-X homophon mit Phönix, dem Vogel der altägyptischen Mythologie, der 
sich im Feuer verjüngt, andererseits steht Fön (Fön®), ein im 20. Jahrhundert in 
Anlehnung an dt. Föhn ‘warmer, trockener Fallwind’ gebildetes Warenzeichen 
für ein elektrisches Gerät zum Haaretrocknen mit Heißluft (Duden 2007: 229), 
eindeutig in Beziehung zum Friseurberuf und zur Haarpflege. Bei annähernd 
englischer Aussprache ist der Name des Friseurgeschäfts Unicut homophon mit 
dt. Unikat, gleichzeitig aber weist der erste Namenbestandteil Uni- auf dessen 
Lage in unmittelbarer Nähe des Bayreuther Universitätsgeländes und der zwei-
te Namenteil -cut (engl. to cut ‘schneiden’) auf die Haupttätigkeit des Friseurs, 
das Haareschneiden, hin. Letzteres trifft auch für den originellen Friseurnamen 
Friseur Cutastrophe zu, der bei englischer Aussprache der ersten drei Buchstaben 
homophon mit dem Appellativ Katastrophe ist.

Die Abwandlung von bekannten Werktiteln ist eine beliebte Technik des 
Wortspiels. So ist in Anlehnung an Rossinis Oper Der Barbier von Sevilla der 
Friseurname Barbier von Grunau im gleichnamigen Bayreuther Stadtteil ent-
standen. In der Wagner-Stadt Bayreuth ist es naheliegend, auf ein Werk des 
Komponisten zurückzugreifen. Der Friseurname Der fliegende Engländer ist 
nicht nur eine Variation des Titels von Wagners Oper Der fliegende Holländer, er 
spielt auch darauf an, dass dessen Inhaber aus England stammt.13

Schließlich findet bei manchen Friseurnamen eine Reanalyse von lexika-
lisierten Komposita statt, wobei eine Konstituente „wörtlicher als gewöhnlich 
genommen wird“ (Gerdes 2005: 16). Dies ist bei Friseursalon Haar-genau (Bay-
reuth) und Haargenau Friseursalon (Regensburg) der Fall,14 ebenso bei den Bam-
berger Geschäften Schnittpunkt – Die Friseure im Sand15 und Abschnitt Frisör. Bei 
dem Namen Coiffeurs – Zum goldenen Schnitt (Bayreuth) wird der Fachausdruck 
der goldene Schnitt, der die harmonische Aufteilung und Gliederung von Flä-
chen in der bildenden Kunst und Architektur betrifft, neu interpretiert im Sin-
ne von ‘ausgezeichneter/hervorragender (Haar)schnitt’.

 13 Mündliche Mitteilung.
 14 Der Friseurname Haargenau kommt auch in Berlin vor (Gerdes 2005: 16).
 15 Schnittpunkt ist auch der Name eines Friseurgeschäfts in Berlin (Gerdes 2005: 16).
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Die Untersuchung der Namen von Friseurgeschäften in anderen deutschen 
Städten wird zeigen, inwieweit bestimmte Namenprägungen wie Haargenau, 
Haarmonie, Haarlekin, Haareszeit, Fön-X ein bereits etabliertes Repertoire dar-
stellen, inwieweit neue, originelle Namen wie Haarerlebnis, Haarvision, Haar-
wunder, Kopfkunst gebildet werden.
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Vokietijos kirpyklų pavadinimų išradingumas 

SANTR AUKA

Straipsnyje aptariami kirpyklų pavadinimų, registruotų Vokietijos miestų (Bambergo, 
Bayreutho ir Regensburgo) telefonų numerių sąvaduose, darybos principai. Dauguma tra-
dicinių pavadinimų yra išorinės sintagmos, sudarytos iš pažymimojo (pavyzdžiui, Friseur-
salon) ir pažyminčiojo žodžio, dažniausiai – įmonės savininko vardo (pavyzdžiui, Helga). 
Vartojant neologizmus, stengiamasi ne tik apibrėžti verslo kryptį, bet ir atkreipti vartotojo 
dėmesį, suteikiant žodžiams teigiamos konotacijos (pavyzdžiui, Haarwunder). Šių tikslų 
siekiama pasitelkiant vadinamuosius reklamos triukus, pavyzdžiui, rašant didžiąsias raides 
vietoj mažųjų (HAARKULT), mažąsias – vietoj didžiųjų (rapunzel schnitt und mehr); varto-
jant skolintinę leksiką (Hair World, La Bellezza Friseur), įvairius kalambūrus (Friseur Haar-
lekin, HAIR-FORCE ONE, Fön-X, Friseur Cutastrophe, Friseursalon Haar-genau).
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TITLES OF POEMS TIMID 
AND BAREFOOT: ON JAN 
TWARDOWSKI’S VAGUE 
SYNECDOCHICAL BIBLIONYMS

„Drovių ir basų eilėraščių“ pavadinimai: apie 
Jano Tvardovskio neaiškius sinekdochinius 
biblionimus

ANNOTATION

The author focuses on some titles of poems by the Polish author priest Jan Twardowski 
(1915-2006) which he calls synecdochical (since they repeat a part of the text they name), 
in particular, those of them which seem to be uninformative, randomly and arbitrarily 
chosen as well as vaguely, if at all, motivated by the poem’s content. He explains their spe-
cific nature as determined by semiotic features of motivation proper to them as poetic text 
names, on the one hand, and by their role as an integral part of poetic text, on the other: 
taken out of their context and put in the prominent position of the title, such text frag-
ments not only formally designate the text according to the ‘pars pro toto’ principle, but 
also get reinterpreted, acquiring new meaning as well as imparting an additional sense to 
the poem. The seeming vagueness of such titles acts as a means of making the reader seek 
the information they add to the text. Because of their vagueness and utter stylistic modes-
ty, these titles represent those features of J. Twardowski’s poetics that reflect the Christian 
virtues of poverty and the belief in the incredible. 
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ANOTACIJA

Straipsnyje analizuojami kai kurie lenkų autoriaus kunigo Jano Tvardovskio (1915–
2006) eilėraščių pavadinimai, kurie vadinami sinekdochiniais (pavadinimai pakartoja 
dalį jais pavadinto teksto), ypač tie, kurie atrodo neinformatyvūs, atsitiktinai pasirinkti 
ir neaiškiai arba iš viso nepagrindžiami eilėraščio turiniu. Paaiškinama jų kilmė, kurią, 
viena vertus, nulemia semiotiniai jų, kaip poetinio teksto vardų, motyvacijos požymiai, 
o kita vertus – jų, kaip sudedamosios poetinio teksto dalies, vaidmuo: išimti iš konteksto 
ir patalpinti matomoje pavadinimo vietoje, šie teksto fragmentai ne tik formaliai nurodo 
į tekstą, vadovaujantis pars pro toto principu, tačiau jie yra ir naujai interpretuojami, įgy-
dami naują reikšmę ir suteikdami eilėraščiui papildomą prasmę. Tariamas tokių pava-
dinimų neaiškumas naudojamas kaip priemonė, skatinanti skaitytoją ieškoti informacijos, 
kurią jie suteikia tekstui. Dėl savo neaiškumo ir visiško stilistinio kuklumo šie pavadin-
imai išreiškia tokius Jano Tvardovskio poetikos bruožus, kurie atspindi krikščioniškąsias 
neturto dorybes ir tikėjimą nepaprastais dalykais. 

 ESM INI A I ŽODŽI A I:  Janas Tvardovskis, biblionimas, ženklo išraiška, motyvacija, teks-
to struktūra. 

The present paper is a study of titles of poetic works by the outstanding and 
very popular Polish author priest Jan Twardowski (1915–2006), focusing on 

those of them which I call synecdochical. Thus, the paper’s subject matter is 
of double topicality, relating to two fields of linguistic investigation, one more 
specific, the study of J. Twardowski’s titles as part of his poetic language and 
diction, and the other more general, the theory of (literary) proper names. I ap-
proach these titles semiotically, considering them signs whose objects are works 
they refer to. However, the relationship between the text’s title (also termed bib-
lionym, see: Подольская 1988: 42) and the rest of the text it names (or the text 
proper) is ambivalent and more complex than in other types of signs. Indeed, 
on one hand, the title is considered an integral part of the text’s structure, the 
initial one, that which the reader deals with first (Kostkiewiczowa 1976: 474). 
But on the other hand, the title is also perfectly capable of occurring autono-
mously, for instance, representing the text in bibliographical lists or footnotes. 
This dual nature of the title’s relationship to the text it refers to manifests itself 
in the character of the title as a linguistic entity: Yu.O.Karpenko maintained 
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that seen as the text’s name the title is a lexical level unit, whereas as the initial 
textual component it is a sentence (Карпенко 1975: 4). He also pointed out that 
such duality of the biblionym is caused by both the text and its name having 
the same, i.e. linguistic, form of expression (ibid.), to which it may be added 
that, due to that duality, the text title denotes itself along with the text proper. 

Be that as it may, the relation between the literary work and its heading is 
still more complicated. However important is the choice of the title for a book 
or article that is not artistic, yet in itself such a biblionym is just a token, or a 
tag, that is to say, it is an outer attribute of the text it denotes, a textual compo-
nent whose function is a nominative and informative (and, possibly, persuasive) 
one, namely, to identify the text it refers to and to differentiate it from other 
ones by presenting it in an effective and attractive way (for that reason, even 
titles of strictly scholarly works can have a distinct element of imagery and sty-
listic value, cf. H.Popowska-Taborska’s collection of works and reminiscences 
named “Z różnych szuflad”, Roman Jakobson’s imaginative titles, such as “Po-
etry of grammar and grammar of poetry”, Daniel Nettle’s monograph “Vanish-
ing Voices. The extinction of the world’s languages“, the book by David Bello 
“Is that a fish in your ear? Translation and meaning of everything”, and the like. 
The title of the article «До питання про пареміологічний парадокс» by the 
linguist and paremiologist Z.H.Kotsiuba is an excellent example of a heading in 
which all the relevant functions balance out: the title objectively represents the 
work’s content and therefore properly introduces the reader to the topics dealt 
with, and at the same time the mention of a paradox will unfailingly intrigue 
the reader, operating as an additional stimulus triggering his immediate inter-
est in the article.

On the other hand, the literary work title, besides being all that, is directly 
and far more involved in the semantic structure of the work, especially a poetic 
one where, given a poem’s (relative) shortness and poetic lines being generally 
shorter than prose ones, its title is visually integrated in the text which can be 
perceived at a glance. Arguably, this involvedness is caused by that property of 
artistic work (both verbal and not verbal) which is its overall iconicity: in such a 
work, any of its formal features is meaningful so that any change in its form re-
sults in the change in meaning as well, see (Milewski 1969: 14–15; Єрмоленко 
2006: 185–193). Because of that, the variety of literary work titles is generally 
greater than non-literary ones. I.R.Gal’perin indicated that the literary title of-
ten does not express its meaning directly (which is yet another corollary to the 
artistic character of the text: it is a well-known fact that art does not tolerate 
plain speech, see (Потебня 1976: 340)), its sense being metaphorically or meto-
nymically “veiled”. According to him, literary titles can be classified as follows 
in respect of the form of information they contain: 1) symbol title, 2) citation 
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title, 3) message title, 4) allusion title, 5) narrative title (cf. chapter headings in 
18th century English novels) (Гальперин 2007: 134). That is not to say, how-
ever, that there are no nameless literary pieces or pieces with plain and unin-
formative names, since such ones do exist too, cf. poems with three asterisks 
instead of a title as well as collections of verse called (either by the publisher 
or the author) simply “Poems”, for instance, N.K.Kybal’chych first collection 
of verse “Поезії” (1913) or B.Olijnyk’s book of the same name (1986). Then 
there are, of course, novels and stories that are named after their main char-
acter, such as Stephen King’s Dolores Claiborne, Christie, or Carrie. While one 
may not fully agree with I.R.Gal’perin who thought N.D.Arutiunova wrong in 
claiming that L.N.Tolstoy’s novel title Anna Karenina does not perform the in-
troducing function (ibid.) – for it obviously does – yet even to someone who has 
no previous knowledge of this novel’s content, this name is more than a name. 
Appearing in the title of an artistic work, it is presumed to refer to the unique 
literary character (on the other hand, such a name can be motivated, and cor-
respondingly express, an intertextual allusion, referring to a precedent text or 
following a more general literary tradition, see, e.g., L.Yu.Gornakova’s thesis 
on the allusive Russian poetonym Лиза (Горнакова 2010)), while the text that 
follows must perform the rest, in particular, help the character’s name realize 
its potential semantic features: in Anna Karenina, such features are generated, 
according to A.A.Fomin, by the contrast of the paronymously interpreted – as 
the SQUARE vs. CIRCLE opposition – fragments of the surnames (Каре)нина 
and (Обло)нский (Фомин 2012). In a more general sense, a parallel may be 
drawn here with artistic photographs or paintings titled Mary, Louise and the 
like, anthroponyms used as their titles meaning something essentially different 
from what they denote in everyday usage, even if persons such pictures present 
actually have these names. 

But then again, there are more complicated literary titles too, yet the orig-
inality of even those can be different, since, as T.Kostkiewiczowa points out, 
“the way of formation of the literary work title as well as its structure are sub-
ordinated to the general principles of poetics of the work in question; being 
historically variable, they are subject to conventionalization along with other 
components of the literary work” (Kostkiewiczowa 1976: 474); in particular, 
that means that the choice of a title can be a matter of literary fashion pref-
erences (cf. the following fragment of Vladimir Nabokov’s memoirs “Другие 
берега”: “…и у меня была с собой целая кипа беленьких книжечек стихов 
со всей гаммой тогдашних заглавий, т.е. от простецкого «Ноктюрны» до 
изысканного «Пороша»” (Набоков 1991: 167)).

Turning now to the titles of poem of J. Twardowski, this very unusual au-
thor (his biography by Magdalena Grzebałkowska, a journalist with “Gazeta 
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Wyborcza”, is called “Ksiądz Paradoks”), they are of different character too, 
some of them quite usual and traditional, e.g. Matka Boża Powstancza [1, 20]1, O 
ludzkim sercu pod wielkim baldachimem [1, 86], Wiersz dydaktyczny [2, 396], Zau-
fałem drodze [1, 405], Posąg Dawida [1, 64], Modlitwa [1, 77; 1, 87; 1, 127; 1, 160; 
1, 264; 2, 143] (besides six poems with this title, there are three more where 
Modlitwa co-occurs with other words), Ku wodzie [2, 330], Do Jezusa umęczonego 
organami [1, 141], Do albomu (there are three poems of this name: [2, 21; 2, 244; 
2, 387]), Do albomu po raz drugi [2, 141], Dobranocka [2, 386] and so on. Among 
those, there are those of the type that Galperin called metonymical, in that 
they are realized by a word, a sentence or an utterance occurring in the text as 
well and so representing it; in semiotic terms, titles of this kind may be quali-
fied as indexical (i.e. belonging to indexical signs as understood by Ch.S.Peirce 
(Єрмоленко 2006: 19–20), i.e. ones based upon contiguity of various kinds 
between them and their object) and, one should add, iconic as well (again ac-
cording to the Peircean classification of representational relationships between 
the sign and its object), since the part of the text reproduced by the title is sim-
ilar to, or identical with, the corresponding fragment of the text. I will hence-
forth call them synecdochical, both for brevity’s sake and because one of their 
essential features is being motivated according to the “pars pro toto” principle. 
Among J. Twardowski’s titles of this type there are some that are fairly unusual, 
and it is they that are the subject matter of this article.

Of course, the synechdochical type of titles is by itself perfectly usual, and 
among J. Twardowski’s biblionyms, there are quite a lot of such usual and, if 
one may say so, unremarkable names too. For example, of the two of his poems 
with the titles containing the word koniec (Koniec [1, 419] and Koniec nie-koniec 
[2, 398]), it is in the first that the word occurs elsewhere in the text (Koniec – to 
kłamczuch w świecie nieskonczonym). However, both titles seem usual and pre-
dictable, since it is actually the end that the two poems are about so that these 
headings express the poems’ theme and, consequently, are generalizations of 
their content. 

And yet in J. Twardowski’s poetry there are also biblionyms which seem the-
matically to be almost unconnected with the text they name, and inadequate in 
that they leave an impression of being randomly or arbitrarily chosen, not mo-
tivated and determined by, and therefore ill or not at all fit to represent, the text 
of the poem they refer to. The only thing they have in common with the latter 
is a word or phrase found in it. Irrespective of their composition, their principal 

 1 The examples are drawn from his verse collection: Twardowski Jan. Miłosc miłosci szuka. Wiersze 
1937–1998. Warszawa: PIW / Poznan: Ksiegarnia Swietego Wojciecha, 1999. V. 1–2.
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common feature is that of a fairly loose or even (seemingly) non-existent mean-
ingful relationship to poem they name.

Such biblionyms, too, are not unknown in literature, and reasons behind 
their choice can be different. Say, the heading of W. Somerset Maugham short 
story The book-bag does not immediately bear on the story’s subject matter, a 
love relationship between a brother and sister, as told by another Englishman 
to the narrator travelling in Malaya. The character of this relationship, although 
unambiguously inferred from what is said, is never stated in direct terms either 
in the author’s narrative or in the embedded story, and perhaps it is this theme 
being at those time “too hot to handle” that is the reason why this story has 
a somewhat misleading name motivated in a rather roundabout way (the story 
begins with the narrator telling of his love of reading, which makes him, when 
travelling, take a huge book-bag with him; his Malayan host, a British Resident, 
borrows from him Byron’s biography, some details of which bring him to tell 
his own story of love between a sister and a brother).

Yet the (apparent) lack of motivation in J. Twardowski’s poetic biblionyms 
seems to be of an altogether different nature which has nothing to do with ta-
boo subjects (actually, J. Twardowski, as a religious poet, never avoided diffi-
cult and controversial issues of faith and religion and never tried to prove what 
cannot be proved). Consider, for instance, one of J. Twardowski’s most popular 
poems, Kiedy mówisz [2, 68]. Dedicated to Aleksandra Iwanowska, his long-time 
assistant and literary secretary, this very short text is an imperative utterance 
in the second person evidently directed to the addressee in answer to her letter 
full of complaints of ill fortune and bad luck. The two final lines of the poem 
summarize the essence of the message: a od zwykłych rzeczy naucz się spokoju / 
i zapomnij ze jesteś gdy mówisz ze kochasz. The phrase corresponding to the title 
is found in the second of these lines, with the difference that in the text the 
phrase is introduced by the relative pronominal adverb gdy, whereas in the title 
gdy is substituted, perhaps for the sake of euphony, by its variant kiedy. However, 
this phrase, taken separately, does not seem in any significant way to bear up-
on the principal idea of the poem as expressed by these lines or, for that matter, 
by the whole text; or rather it tells about something different. Occurring in the 
context of dialogue (such as letter exchange), the textual fragment gdy mówisz 
ze kochasz seemingly refers to something the addressee previously said, with an 
additional emphasis on the alleged, i.e. not yet (fully) proven, content of the re-
ported/cited statement. Actually, however, it is an idiomatic expression mean-
ing approximately the same as gdy kochasz but highlighting the truth of this 
statement (gdy naprawdę mówisz ze kochasz “if you really mean what you say” = 
gdy naprawdę kochasz “if you really love”): the representation by the address-
er of something as reported by the addressee himself (gdy mówisz ze kochasz) 
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operates as a means of emphasis, evidently on the grounds of the following rea-
soning: “When something is said to be true it must be true”, the underlying 
assumption being that telling anything is tantamount to telling the truth. In 
other words, underlying this expression is the assumption about language not 
unlike the Gricean principle, in particular the Maxim of Quality referring to 
the truthfulness of what is said (Грайс 1985: 222–223). Therefore, taking the 
phrase gdy mówisz out of its context and using it as the poem’s title seems to 
bring into relief an additional topic, that of one’s responsibility to truthfully as-
sert something, specifically when claiming something essential (such as having 
a Christian virtue) about oneself.

Thus, the title of this kind alters the focus of poetic utterance, deviating 
from the main theme and putting emphasis on some other aspect of the poem’s 
content or even adding a new aspect to it. For instance, in the poem Lura [2, 
344], consisting of only four lines, this word, denoting watery drink or food, is 
found in the poem’s first half describing a cemetery in autumn: Listopad cmen-
tarz pusty / deszcz zimna lura. This description provides background to the fol-
lowing statement (uttered by an unspecified person): - to straszne – ktos mowi / 
przestać kochać zmarłego dlatego ze umarł. And yet what the title highlights is this 
background’s feature, a cold autumn rain. However, this feature, superimposed 
on the statement that follows, can be interpreted as a metaphor for that kind of 
weak and therefore inadequate love which stops with the demise of the loved 
one, the common feature shared by it and a watery drink being their weakness 
(cf., in particular, the lura’s definition, “slaby, malo essencjonalny napoj” (Du-
bisz 2004), on the one hand, and, on the other, the attribute silny describing 
love in the true sense of this word, as in the definition of miłość, “silna więź 
emocjonalna, jaka łączy ludzi sobie bliskich” (ibid.)). 

In the poem Na pół [2, 176] the adverbial phrase, meaning “half” and used 
as a biblionym, later occurs in the text where it modifies the participle przedarte, 
and the latter is a constituent of the headless noun phrase consisting of several 
modifiers (Niedokoczone / przerwane / przedarte na pół / niekochane / nic już nie 
warte) sharing the semantic feature “inadequate”. Judging from these modifiers 
one may infer that the ellipted head’s meaning should be construed as “your 
life”: the verb in the 2nd person imperative, nie wybrzydzaj, coming immediately 
after them, indicates that the whole text is an apostrophic enunciation directed 
to the unnamed person, possibly to the lyrical subject (i.e. the speaker as rep-
resented in the artistic text’s inner world) himself, who supposedly complains 
of the inadequacy of his life. Bu if we take into consideration the general idea 
conveyed by the poem (something like “inadequacy is a human condition in 
general”), then what the adverb phrase used as the title specifies will be un-
derstood as a human’s lot. So, in the general context of the poem the title Na 
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pół implies that the human nature is also essentially divided, not integral, and 
therefore contradictory, consisting of two parts, good and bad. Thus, this title 
is indexical too, both formally and semantically, adding an important general-
ization and a deeper philosophical sense to the poem’s message.

In another poem by J. Twardowski which also deals with the existential as-
pect of human condition and has the title Na okrągło, this adverbial phrase be-
ing a part of its text as well. The phrase is polysemous, its primary meaning 
being “roundedly” and the secondary, “continuously, incessantly”. Since this 
very short poem tells about loneliness and alienation, and, used in the text, na 
okrągło specifies the head noun jęk (Samotność pośród ludzi / podrapana droga 
/ telefon jak ryba śnięta / skrzynka na listy dla serca pułapka / …jęk na okrągło / 
samotność bez Boga), it is quite obvious that it is in the second meaning that the 
phrase is used in the text. Yet being put in the prominent position of the poem’s 
title it seems to impart to it an additional sense underlying which is the phrase’s 
literal meaning conveying the image of something rounded or circular. More-
over, in the first line the author speaks about loneliness among people (Samot-
ność pośród ludzi) and in the final one, about loneliness without God (samotność 
bez Boga); this “solitude”, significantly mentioned twice, at the beginning and 
the end of the poem, also brings along the image of circularity, of a closed circle 
which is a well-known symbol of a hopeless situation, which in spite of any ef-
forts remains the same, cf. the Polish idiom with the corresponding inner form 
koło (kółko) się zamyka “jakieś sytuacje, czynniki wzajemnie się warunkują, un-
iemożliwiając rozwiązanie problem; sytuacja mimo wielu podjętych działań jest 
taka, jak na początku” (ibid.)2. And this is how the poet assesses that kind of 
loneliness: as endless and desperate. Besides, it should be noted that circularity 
is regarded as a feature of a pagan (or mythical) model of time (Мелетинский 
1992: 252–253)3, different from a lineal and directional (and also hopeful) image 
of time as conceived by Christianity (Леон-Дюфур et al. 1998: 927). 

In another poem by J. Twardowski, Na słomce, the title corresponds to the 
prepositional phrase found at another prominent point, the very end of the last 
line and, correspondingly, the last sentence of the text: Matka Boska mnie trzy-
ma / jak niezdarną bankę na słomce. At the beginning, the lyrical subject envis-
ages his death at the altar (Przygasnę przy ołtarzu iskierka po iskierce / zostaną 
tylko buty jak przydeptane serce), and the last line of this short poem express-
es, through the simile comparing it with a soap bubble, the dangerously poor 

 2 Ibid.
 3  Элиаде Мирча. Миф о вечном возвращении. Архетипы и повторяемость, пер. с франц. 

Спб.: Алетейя, 1998, 249 с.; Мелетинский Е.М. Время мифическое. – Мифы народов мира. 
Энциклопедия 1, гл. ред. С.А.Токарев. Москва: Сов. энциклопедия, 1992, С. 252–253.
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condition of the author’s heart (indeed, in the early years of his priesthood 
J. Twardowski suffered from some obscure yet grave health problem that was 
never identified (Grzebałkowska 2011: 133)). It will be noted that the phrase na 
słomce, used within the text as a part of the simile jak niezdarną bankę na słomce 
is, in syntactical terms, an adverbial modifier of place within an adverbial mod-
ifier of comparison; hence, the phrase belongs to the syntactic and semantic 
periphery of the last sentence. That is to say, the poet, while comparing him-
self to a bubble held on the straw by Virgin Mary, reproduces only a peripheral 
(but supposedly significant) feature of this image in the poem’s title. In doing 
so, he omits pointing directly not only to himself but also to the object which 
he compares himself with (a bubble), and verbalizes only where this bubble is 
found (i.e. a straw). That makes this title doubly indexical, since it is a part of 
the whole poetic text as well as its fragment expressing a complex image (a straw 
instead of a bubble on a straw instead of the lyrical subject). In spite of the fact 
that the poem’s theme is the poet’s condition, its title masks him by putting 
him, so to say, behind the straw. It may be added that a straw, i.e. a dried cereal 
stem, is lightweight, fragile, rapidly consumed by fire, and easily moved by the 
wind, which makes it a perfect metaphoric image of something or somebody 
equally fragile, vulnerable and perishable. Thus, the title at once hides and pro-
files the lyrical subject. 

The same indirect and, so to say, partial naming of the entity within the 
text-internal world is exemplified by the biblionym Gorętsza od spójrzenia [1, 99]. 
In the poem it refers to there is a list of the lyrical subject’s wishes, negative 
and positive, which are expressed by infinitive phrases. At first, he tells what 
he does not want to be (Żeby nie byc taką czcigodną osobą / ktorej podają parasol 
/ ktorą do Rzymu wysyłają…), then, what he does (Ale byc chlebem / ktory krają / 
żywicą którą z sosny na kadzidło skrobią / czymś z czego robią radio / żeby choremu 
przy termometrze spiewało /… żółtym dla dzieci balonem). Transition from the for-
mer to the latter, grammatically manifested by switching from the negative to 
the affirmative, is also signaled by the double interlinear space. The last among 
the positive wishes is that of always being a host (i.e. a bread disc used in Com-
munion): // a zawsze hostią małą / goretszą od spojrzena / co się zmienia w ofierze. 
The importance of this wish is again emphasized by double line spacing sepa-
rating the fragment of the poem containing it (which is also the poem’s last one) 
from the previous. Accordingly, it is the host that the comparative clause used 
as the poem’s title describes. Yet it does so indirectly, not naming it but speci-
fying its attribute (“more ardent than the look”) instead. As a result, the focus is 
shifted from the author’s wishes to the host, which is represented by its proper-
ty rather than directly. This shift is made still more pronounced by the change 
of the case form: in the title, the adjective gorętsza is used in the Nominative 
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instead of the Instrumental. This focus on the host is consistent with what is 
said about it in the last line of the poem (co się zmienia w ofierze), expressing the 
author’s underlying wish of selflessness, self-denial and self-sacrifice for the 
sake of God, cf.: Tunc Iesus dixit discipulis suis si quis vult post me venire ab-
neget semet ipsum et tollat crucem suam et sequatur me (Matth. 16, 24). Ar-
guably, the comparison of the host with the look in terms of temperature and, 
metonymically as well as metaphorically, the intensity of emotion (Апресян 
1995: 2, 460; Черниш 2003: 129–151, 392) implies that communion with the 
invisible God by means of sacrifice is more close, important and profound than 
communion with other people by means of eye contact.

Yet there are cases among J. Twardowski’s biblionymikon, too, that are far 
less clear-cut. For instance, in his poem titled Kochanowskiego przeklad psalmow 
the author enumerates objects, both material and spiritual, which he had pos-
sessed in his early years and which he asks the Lord to bring back to him to be 
taken then to his grave with him. Among these there are …herbaty gorzkiej łyk w 
manierce /i umarłego ojca list, / sweter od siostry, matki serce Kochanowskiego prze-
kład psalmów / spalony z Wilczą w czas powstania i wszystko czego zyczę innym – a 
sam niestety nie dostane and so on [1, 46]. Although Jan Kochanowski’s trans-
lation of the Book of Psalms, considered a masterpiece of the Polish literature 
and a monument of the Polish literary language, is just one of the items on this 
list, it is significantly mentioned twice in the poem, both in its text and in its 
title, and in the former, the collocation Kochanowskiego przeklad psalmow is re-
peated in the first line of the second stanza, occupying a fairly salient position 
within the text structure. Nonetheless, it remains unclear from the text what it 
is that makes the book so special for the lyrical subject. On the other hand, it 
can be assumed that it is precisely by mentioning it in the title that the author 
emphasized the value of the book as compared with his other wishes.   

There are some other poems as well where the motive for the choice of its 
part to be used as a title seems unclear indeed, or rather there seems to be no 
such motive at all. For instance, in the poem Z pliszka siwa [2, 186] the corre-
sponding prepositional phrase with the object denoting the bird white wagtail 
(Motacilla alba L.) is found in the fragment enumerating things that are being 
remembered after someone’s death: jak pachniał orzech suszona lavenda / jak 
wujek kochał ciotke w pamiętniku / bawił dowcip o kuchni z widokiem na cmentarz / 
spotkanie we dwoje nad wodą zielona / z pliszką siwą co pogląda na wysokich nóżk-
ach / nad Narwią zwą ją starą panną mlodą. This list is embedded in the author’s 
reflections upon death and its crucial role in preserving everything that fills 
life with love and is so ephemeral and transient (as well as trivial and every-
day) as life and love themselves. Уet the place occupied by the wagtail in these 
remembrances is clearly peripheral, this bird merely accompanying and, as it 
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were, being a witness of, a date on the river Narew bank. Nonetheless, given 
the above-mentioned context of embedment, and taking into account J. Twar-
dowski’s well-known Franciscan biophilia (Czernysz, Jermolenko 2000: 12), his 
love to animals and plants as well as his life-long interest in zoology and bota-
ny, and also assuming he had a personal experience associated, however loosely, 
with wagtails, or some particular wagtail, inhabiting the Narew banks, – with 
all that taken into consideration, it is exactly the mentioning of the wagtail in 
the title that imparts to the ornithonym a generalized sense, making this en-
dearingly small bird a symbol of all that death makes immortal. 

Thus, however insignificant and randomly chosen may the title of this kind 
appear, yet it is by making a poem’s fragment its title that this fragment is given 
a meaningful prominence within the whole text of the poem, and it is exactly 
by its seeming lack of importance that the presence of some deeper sense in it 
is signaled.

Somehow or other, the specific message the title of this kind conveys can be 
far from evident, a question rather than a statement. For instance, the poem W 
grudniu [2, 187] tells of seasonal events happening in various months : W mar-
cu przylatują zięby… / w maju mingie wilga jak w niebieskim fartuszku dziewczynka 
/ w październiku czernieją szpaki / w grudniu kocha / podaje nam rece / na śmierć 
grzecznie ubrana choinka. So why is it December that is mentioned in the title? 
Perhaps, primarily because of Christmas, the most important holiday in the 
Roman Catholic liturgical calendar which is celebrated in December and with 
which the Christmas tree is associated: describing the Christmas tree as lov-
ing, reaching towards, and sacrificed for, people clearly makes it resemble Jesus, 
this resemblance further supported by associations connecting cross with tree 
due to Greek ξύλον “wood” denoting, as a contextual synonym of σταυρός, 
the cross that Jesus Christ died on in the New Testament (Acts 5, 30; 10, 39; 
13, 29; Galatians 3, 13; 1 Peter 2, 24; see also (Дворецкий 1958: 2, 1147)). But 
what about the other months? J. Twardowski mentions four of them, two spring 
ones (March and May), one autumnal (October) and one winter (December), 
with no summer ones, all of them (except December) witnessing some events 
in wild birds’ life, so that birds (the chaffinch, the oriole and the starling) are 
juxtaposed with the fir tree. What does this juxtaposition ‘birds vs. tree’ imply 
is not immediately evident, at least for me, and is open to dispute. Then again, 
maybe it was exactly a discussion, making one ponder over the poem and its 
title that the author had in mind.

The previously discussed J. Twardowski’s poetic biblionyms or their compo-
nents had appellative counterparts of such lexical classes as substantive, adjec-
tive or adverb. In J. Twardowski’s biblionymikon, however, there are also syn-
ecdochical titles formed by the use of units of other lexical classes. These titles 
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also leave the impression of being a random and arbitrary choice, and this im-
pression remains even upon a closer scrutiny. Some of these are formed by the 
use of the verb, cf.  Ryczał [2, 53] or Spojrzał [1, 190], where ryczał and spojrzał 
are also the words that the respective poems begin with. The first title is mo-
tivated fairly clearly: the poem describes the reaction of an unspecified person 
to the loss of love, the description followed by the lyrical subject’s exhortation 
(Ryczał na cztery strony że miłość odeszła… głuptasie nie wybrydzaj / wystarczy ze 
przyszła). At the same time, deriving a biblionym form of a finite verb form in 
the past tense not unaccompanied by any other words is rather unusual both 
grammatically and stylistically, as if the author, looking for a (synecdochical) 
title but not especially preoccupied with his task, indeed used the word solely 
because it happened to be the first one met in the text. 

The second title repeats the first word of the poem which is also its first line. 
Besides, it is also one of the four verbal predicates found in the text, clearly re-
ferring to the same ellipted subject which should be construed as Jezus, as the 
line stanął w kącie załamał odjęte z krzyża ręce makes especially evident. The text 
of this poem tells about Jesus Christ who, looking at the finely decorated inte-
rior of a church, thinks that all of it is perhaps not for Him (i pomyslał / chyba 
to wszystko nie dla mnie). So, the title represents a peripheral part of the poem’s 
theme (as understood in the functional sentence perspective framework), which 
is a church seen by Christ and which is then contrasted with the poem’s rheme, 
Chirst’s judgment. Still there may be more to it than peripheral motivation and 
ungrammatical formation. Another interpretation of this title seems possible, 
relating the act of looking performed by Jesus in a church to the well-known (in 
Poland as well as elsewhere) Christian concept and image of the Eye of Provi-
dence (or the all-seeing eye of God) usually depicted as an eye surrounded by a 
glory and enclosed in a triangle (Oko opatrzności 2014). In this case the mean-
ing implied by the title would be something like “God keeps watching and see-
ing everything”, thus reminding the reader to try and see everything, including 
ecclesiastical matters, as He sees it.

The poem Sześć listków containing a numeral in its title tells about a man in 
suicidal despair so deep that everything seems black to him. Yet this vision of 
his is not true, which is proven by the herb przyłaszczka “hepatica” coming to 
him and showing him under his nose its six blue petals. So the content of the 
poem is based upon color symbolism, the contrast between black and blue ex-
pressing the opposition of despair and hope. With hepatica represented as the 
carrier of the blue color of hope, it would have been natural if the biblionym 
which mentioned its petals had mentioned their color as well rather than their 
number. Yet it is the opposite, number rather than color, that the title high-
lights. Presumably, for the author the number of hepatica’s petals was in itself 
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equally important, cf. in this respect his poem Pisze (Piszę to co widzę niczego nie 
zmyslam…[2, 188] ), where he points out, among other facts, about plants and 
animals, that daisy sometimes has ninety eight petals. What is more, it is also 
possible that in the poet’s view, this number of hepatica’s petals, too, is a sym-
bol of hope – otherwise why should he have made a special mention of it in the 
title of a poem speaking of despair and hope.

Some of J. Twardowski’s biblionyms derive from pronouns of various types. 
For instance, of titles formed by using personal pronouns referring to Jesus 
Christ, Ty (later changed for Kaznodzieja [1, 158]) is synecdochical, the pronoun 
then reappearing at the very beginning of the first line (Ty co nie zbawiasz dusz 
porośniętych słowami). So is Z Tobą [1, 136], whereas in On [2, 102] and Porzucili 
wszystko i poszli za nim [2, 373] the pronoun only occurs in the title. 

There are pronominal titles of other kinds as well, such as two biblionyms 
containing the relative pronoun który with an omitted antecedent, Który [1, 214] 
and Ktory stwarzasz jagody [1, 331]. In the latter poem, the clause underlying 
the title is repeated in the first line following the pronoun Ty, whereas in the 
former, the antecedent remains implicit (Który stworzyłeś / pasikonika jak sz-
maragd z oczami na przednich nogach...). In both cases, it is the Lord whom the 
poet addresses in his meditation or appeal, and in the texts of both poems który 
introduces the attributive clause in which some of the Lord’s creatures (living 
ones, animals as well as plants, and also some spiritual entities) are enumerated 
together with some of their distinctive features. 

In all these titles with pronouns referring to God, either directly or ana-
phorically, the very scantiness of this indexical representation (which is indi-
cation rather than naming) seems to comply with the third of the Decalogue’s 
ten commandments: “non adsumes nomen Domini Dei tui in vanum nec en-
im habebit insontem Dominus eum qui adsumpserit nomen Domini Dei sui 
frustra” [Exodus, 20, 7; Deuteronomium 5, 11; cf. aslo Proverbia 30, 9]. At the 
same time, this modest and even poor way of referring to God by simply indi-
cating Him rather than naming Him with sonorous names is consonant with 
J. Twardowski’s reiterated desire for a kościół deprived of all decorations, cf., 
for example, the already cited poem “Spójrzał” or the following lines from the 
poem “Jak długo” [1, 200]: pokaż się choć na chwilę w kościele – rozebranym do 
naga ze świecidełek / jak święci co nie mają nic do ukrywania… Significantly, the 
phrase rozebranym do naga ze świecidełek is syntactically ambiguous in that it can 
be interpreted as specifying either the kościele or the implicit addressee of the 
author’s appeal, i.e. Christ, the author wishing both to be bereft of embellish-
ments they don’t need. 

And this also corresponds to J. Twardowski’s inclination to equally poor, un-
decorated naming of his own work, this inclination especially manifest in his 
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titles formed by using still other types of pronouns as well as other classes of 
functional, or formal, words (such as conjunctions and particles) are fairly nu-
merous, cf.: A jednak [1, 357], Chociaż [2, 161], Choćby [1, 298], Choćbyś [2, 205], 
Co potem [2. 126], Czemu [2, 77], Dlaczego [1, 372; 2, 128], Dlatego [1, 231], Gdy-
by [1, 401], Ile [2, 73], Jakże [1, 442], Jeszcze [1, 351], Jeszcze nie [1, 164], Jeśli [1, 
385], Już [2, 130], Kiedy [1, 234; 2, 110], Którędy [1, 215], Który [1, 214], Może [1, 
261], Nie [1, 167], Nie tak nie tak [1, 305]. Nie tylko [2, 23], Ta sama [1, 448], Tak 
[2, 372], Ten sam [2, 123; 2, 158], Teraz [1, 409], To [2, 192], To samo [1, 289], 
Tylko [1, 417; 2, 33; 2, 206; 2, 318], Wszystkiego [1, 318; 2, 223]. Some of them 
are synecdochical, occurring elsewhere in the poem, while others are not. In 
both cases, however, the reason for their choice as titles seems to be connected, 
at least partly, with “poorness” as a common feature of the semantic content 
which they possess in the language system, i.e. outside the particular context of 
their use, something their standing alone in the title emphasizes. 

But the same applies, mutatis mutandis, to J. Twardowski’s poetics in gener-
al. In his poem “Krolewna ze Skępego” he, addressing Virgin Mary of Skępy 
(the sanctuary he was especially fond of), described his poems in the following 
way: …wiersze nieśmiałe i bose / takie co nie idą jak krytyk za modą / …takie co nie 
świecą jak szyja ozdobna / za które nie płacą dolarami Nobla [2, 166] (also, empha-
sizing his unprofessionalism as an author, he would call himself a priest who 
writes poetry rather than a poet). So his poetics follows one of the three Chris-
tian counsels of perfection, that of poverty, as well as Seneca’s dictum Res sacra 
miser (found on the pediment of the building of the former Warsaw Charitable 
Society currently housing Archdiocese Charitable Center “Caritas”). Besides, 
there is another Christian tradition (with some notable parallels in Zen philos-
ophy), which many of J. Twardowski’s titles seem to comply with and which 
the known paraphrase of Tertullian’s statement (from his “Carne Chirsti”) suc-
cinctly expresses: “Credo quia absurdum” (Credo quia absurdum 2014). In his 
poem synechdochically and so meagerly named “Jesteś”, J. Twardowski wrote: 
bo gdzie sensu już nie ma to sens się zaczyna [2, 78]. That explains why there are 
such titles in J. Twardowski’s biblionymikon that seemingly defy logical expla-
nation, at the same time challenging the reader to undercover the message they 
presumably hide in accordance with the fundamental principle of their author’s 
poetics: since God speaks a language which is illogical from the viewpoint 
of human logic, it is only by means of paradox that we can speak about Him 
(Czernysz, Jermolenko 2000, 12). With respect to J. Twardowski’s biblionyms, 
this principle can be formulated in the following way: “Nomino quia absurd-
um”, their absurdity being a sign of a deeper sense they convey. 
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morfologija ir semantika, kognityvinė semantika

LOKATYVINIŲ INESYVO IR 
ILIATYVO KONSTRUKCIJŲ 
SEMANTINĖ RAIŠKA ŠIAURĖS 
RYTŲ AUKŠTAIČIŲ VILNIŠKIŲ 
PATARMĖJE 

Semantic Expression of Locative Inessive and 
Illative Constructions in the Northeastern 
Aukštaitian Subdialect of Vilnius

ANOTACIJA

Straipsnyje remiantis kognityvinės semantikos metodais analizuojama šiaurės rytų 
aukštaičių vilniškių patarmės lokatyvinių inesyvo ir iliatyvo konstrukcijų semantinė raiš-
ka. Tiriamosios konstrukcijos semantiniu aspektu aptariamos išskiriant jomis įvardijamas 
pažintines fizinę, įvykių, socialinę ir būsenos erdves. Jų raiška aktualizuojama per prototi-
pinius, neprototipinius ir pereiginius vartosenos atvejus. Apibendrinant įvertinamas loka-
tyvinių inesyvo ir iliatyvo konstrukcijų semantinės raiškos santykis.

 ESM INI A I ŽODŽI A I:  rytų aukštaičiai vilniškiai, lokatyvinė inesyvo konstrukcija, loka-
tyvinė iliatyvo konstrukcija, pažintinė erdvė, prototipinė vartose-
na, neprototipinė vartosena. 

ANNOTATION

Based on the methods of cognitive semantics, the article analyses the semantic expres-
sion of locative inessive and illative constructions in the Northeastern Aukštaitian Subdi-
alect of Vilnius. The constructions in question are discussed in terms of semantics by dis-
tinguishing the cognitive physical, event, social and state spaces denoted by them. Their 
expression is actualized through prototypical, non-prototypical and transitional cases of 
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usage. The article ends with the evaluation of the ratio of semantic expression of locative 
inessive and illative constructions. 

 KEY WOR DS:  Eastern Aukštaitian subdialect of Vilnius, locative inessive cons-
truction, locative illative construction, cognitive space, prototypi-
cal usage, non-prototypical usage. 

1. ĮVADINĖS PASTABOS

Pastaraisiais dešimtmečiais lietuvių kalbos tarmių tyrimai sparčiai juda į 
priekį: nuolat daugėja šnektų fonetikos, fonologijos, morfologijos aprašų, tar-
minių tekstų ir žodynų. Gausi ir nesunkiai prieinama tarmių medžiaga leidžia 
tyrėjams atidžiau panagrinėti kalbinius reiškinius, kurie iki šiol likdavo tyrimų 
periferijoje. 

Prie menkiau tirtų priskirtini ir lietuvių kalbos tarmėse vartojami vieti-
ninkai – inesyvo ir iliatyvo linksniai. Iki šiol analizuoti istoriniai postpozici-
nių vietininkų susidarymo motyvai ir jų funkcionavimas (Zinkevičius 1966: 
200–203; 1980: 253–263; 1982: 21–38; 2006: 96; 145–146). Dialektologinėje 
literatūroje minima inesyvo ir iliatyvo formų neutralizacija (Zinkevičius 1966: 
200–202; LKA III: 50–55; 76; LKTCH: 82). Remdamasis struktūriniais ir na-
tūraliosios morfologijos metodais tokios neutralizacijos motyvus bei susidary-
mo sąlygas yra nagrinėjęs Albertas Rosinas (1995: 74–75; 2005: 251–252). Jo 
iškeltų prielaidų pagrindu pasirodė pavienių įžvalgų dėl inesyvo ir iliatyvo san-
tykių pietų aukštaičių (Leskauskaitė 2012: 81–90) ir rytų aukštaičių vilniškių 
šnektose (Kardelytė-Grinevičienė 2009: 557–566; 2014). Esama vieno kito dar-
bo, skirto tarmių vietininkų fonetikai (Bacevičiūtė, Rinkauskienė 2007: 4–11; 
2008: 229–237; 2009: 71–88) ir semantikai (Petkelytė 2010; Ragaišienė 2012; 
Kardelytė-Grinevičienė 2014).

1.1. Tyrimo medžiaga, tikslas ir uždaviniai

Spausdintos rytų aukštaičių vilniškių patarmės medžiagos nėra daug. Iš 
pavienių punktų užrašytų nedidelės apimties transkribuotų tekstų pateikia-
ma Aukštaičių tarmių tekstuose (Markevičienė 1999: 110–162), LKTCH (111–
122), mokykloms skirtoje knygoje Rytų aukštaičiai vilniškiai (Kardelis, Karde-
lytė-Grinevičienė 2010), Jolitos Urbanavičienės monografijoje (2010: 324–352). 
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Išsiskiria Mielagėnų apylinkių tekstai (Kardelis 2006), kur tarminiai tekstai yra iš 
konkretaus arealo. 

Šiam straipsniui medžiaga rinkta iš didžiausio iki šiol publikuoto vilniškių 
patarmės šaltinio – knygos Šiaurės rytų aukštaičiai vilniškiai (Kardelis, Kardely-
tė-Grinevičienė, Navickaitė, Strungytė 2006; toliau – ŠRAV)1. Joje pateikiama 
transkribuotų tekstų iš 17 šiaurės vilniškių ploto gyvenamųjų vietovių: Bėči-
nų, Bėčiõnių, Didžiãsalio, Garbnų, Dndų, Vaišninų, Žydẽlių (Palšės para-
pija), Sẽnojo Dugėlškio, Kininų, Kjiškės, Prisiegnės, Smilgniškės, Šiūlnų, 
Vingrių (Daugėlškio parapija), Rimšnų, Navkų (Vdiškių parapija). Knygoje 
publikuojamas 21 tradicinių patarmės atstovų, gimusių iki 1940 m., papasako-
tas tekstas. 

Nagrinėjant tarminiuose tekstuose užfiksuotas inesyvo ir iliatyvo formas 
paaiškėjo, jog šios glaudžiai siejasi su pasakyme vartojamais veiksmažodžiais. 
Neretai būtent veiksmažodis, o ne vietininko linksnis lemia erdvinės scenos 
semantiką (ypač vietininkų neutralizacijos ir konkuruojančios vartosenos atve-
jais). Todėl analizuojant vietos raišką linksniais tiriamos ne tik inesyvo ir ilia-
tyvo formos, bet bent jau minimali lokalizaciją žyminti konstrukcija, vadinama 
lokatyvine inesyvo arba lokatyvine iliatyvo konstrukcija. Tai kalbinis vienetas, 
susidedantis iš vietą žyminčio linksnio ir jį papildančių, patikslinančių ir er-
dvinės scenos projekciją kalboje formuojančių komponentų (plačiau žr. Karde-
lytė-Grinevičienė 2014: 22–24). 

Išnagrinėjus ŠRAV tekstus, rastos 309 lokatyvinės inesyvo ir 271 lokatyvinė 
iliatyvo konstrukcija (žr. 1 pav).

1 PAV. Lokatyvinių inesyvo ir iliatyvo konstrukcijų kiekybinis santykis Šiaurės rytų 
aukštaičių vilniškių tekstuose 

ŠRAV tekstuose rastų lokatyvinių inesyvo ir iliatyvo konstrukcijų seman-
tinė raiška šiame straipsnyje aprašoma remiantis kognityvinės semantikos me-
todais – kategorizacijos ir prototipų teorijų. Analizės tikslas – sudaryti modelį, 

 1 Knyga išleista su kompaktine plokštele.
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parodantį, kokiomis priemonėmis realizuojama semantinė tiriamųjų konstruk-
cijų raiška. 

Tyrimo uždaviniai:
• išnagrinėti baigtinę šiaurės rytų aukštaičių vilniškių tekstų imtį ir re-

miantis kognityvinės semantikos metodais rastas lokatyvines konstrukci-
jas suskirstyti į semantiškai motyvuotas pažintines erdves; 

• sudaryti lokatyvinių inesyvo ir iliatyvo konstrukcijų pažintinių erdvių 
modelį;

• apskaičiuoti ir įvertinti lokatyvinių inesyvo ir iliatyvo konstrukcijų se-
mantinės raiškos santykį.

1.2. Teorinės prielaidos

Analizuojant lokatyvinėmis inesyvo ir iliatyvo konstrukcijomis įvardijamas 
erdvines scenas šiame straipsnyje laikomasi nuostatos, jog kalboje egzistuoja 
idealizuota realios fizinės erdvės reprezentacija – mentalinis erdvės modelis (an. 
mental model of space). Tai yra žmogaus vaizduotėje esantis realių arba hipote-
tinių situacijų modelis, terpė tarp konceptualizacijos ir mąstymo. Iš fizinio pa-
saulio reikšmė perkeliama į abstraktų (Frawley 1992: 205tt). 

Kiekvienas mentalinis erdvės modelis turi savo vidinę struktūrą. Lokaliza-
ciją žyminčių linksnių semantinė erdvė susideda iš skirtingų pažintinių erdvių 
(an. cognitive domain). Pažintine erdve vadinamas semantinius vienetus charak-
terizuojantis kontekstas (Lakoff 2004: 19tt; Langacker 1991: 3). Kognityviniais 
metodais paremtai semantinei analizei kontekstas yra itin svarbus. Kalbiniai 
vienetai negali būti interpretuojami neatsižvelgus į enciklopedinę semantiką 
(an. encyclopedic semantics), kuriai kontekstuose atstovauja enciklopedinės ži-
nios (an. encyclopedic information) – ekstralingvistinių žinių dalis, realizuojama 
per lingvistinius vienetus (Evans 2007: 72). Kontekstas ir enciklopedinės žinios 
yra labai svarbios aprašant ir tiriant erdvines scenas. Šie faktoriai apibrėžia tos 
pačios leksemos vartoseną skirtingose konstrukcijose ar pasakymuose ir lemia 
tiriamojo vieneto semantinę raišką.

Pažintines erdves siejantys santykiai gali būti įvairaus sudėtingumo. Kogni-
tyvinė semantika suteikia kalbos tyrėjui galimybę detalizuoti semantinį apra-
šą tiek, kiek jis tuo metu turi ar gali gauti žinių apie aprašomą kalbinį reiškinį. 
Kiekviena pažintinė inesyvo ir iliatyvo erdvė apima konkrečių panašiais se-
mantiniais požymiais pasižyminčių situacijų, kuriose šie linksniai vartojami, 
pluoštus. 

Tiriamąsias konstrukcijas skirstant į pažintines erdves, remiamasi prototipi-
nės, neprototipinės ir pereiginės vartosenos kriterijais. Kognityvinės semantikos 
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atstovai laikosi požiūrio, kad kalbos kategoriją sudaro jos reikšmių visuma, ta-
čiau reikšmės nėra lygiavertės. Jas analizuojant vadovaujamasi prototipų teori-
jos (an. prototipe theory) principais, pagal kuriuos visos kategorijos turi vidines 
struktūras, susidedančias iš centro ir periferijos2. 

Prototipas yra geriausias, aiškiausias pavyzdys, kategorijos narių etalonas, 
pagal jį galima atpažinti visą kategoriją (Lakoff 2004: 62–71; 375; Langacker 
1987: 159). Ne taip nuosekliai ir aiškiai aktualizuojamos reikšms moduliacijos, 
kartais pasirodančios tik ypatinguose kontekstuose, laikomos neprototipinėmis. 
Pažintines erdves įvardijančiuose prototipiniuose ir neprototipiniuose vartose-
nos pavyzdžiuose neretai persipina kelios pažintinės erdvės ir taip sudaro pa-
žintinių erdvių pereigas. 

Tirtoje medžiagoje lokatyvinėmis inesyvo ir iliatyvo konstrukcijomis įvardi-
jamos erdvinės scenos. Jas apibūdina asimetrinis santykis tarp dviejų šių scenų 
dalyvių – trajektoriaus ir orientyro. Tai yra pagrindiniai, labiau pastebimi, arba 
iškiliausi, erdvinės scenos dalyviai. Trajektorius nurodo bet kokio pobūdžio ju-
dėjimą arba veiksmą (fizinį ar abstraktų), yra tinkamas tiek statiniams, tiek di-
naminiams santykiams įvardyti. Orientyras nurodo tai, į kur juda arba kur yra 
lokalizuojamas trajektorius (Langacker 1987: 217–220)3. 

Kaip jau minėta, kalboje projektuojama idealizuota erdvės reprezentacija. 
Erdviniai trajektoriaus ir orientyro santykiai, kaip ir žmogaus mąstymo proce-
sai, neretai yra metaforiški arba metonimiški. Todėl kognityvinės krypties at-
stovai semantinės analizės objektu laiko konceptualiąją metaforą (an. conceptual 
metaphor) ir konceptualiąją metonimiją (an. conceptual metonimy). Jos atskleidžia 
žmogaus mąstymo struktūras, iš bendrosios žmogaus patirties kylančio mąsty-
mo fenomeno kalbinius atspindžius, realizuoja ir paaiškina mąstymo proceso 
įprasminimą kalba (Lakoff, Johnson 2007: 27tt; 63tt).

2. PAŽINTINIŲ ERDVIŲ ANALIZĖ

ŠRAV tekstuose rastų lokatyvinių inesyvo ir iliatyvo konstrukcijų seman-
tinė raiška realizuojama per keturias abiem tiriamosioms konstrukcijoms ben-
dras pažintines erdves: itin gausiai reprezentuojamą fizinę (277 lokatyvinės 

 2 Prototipų teorijos pradžia siejama su Eleonoros Rosch (1978: 27–48) ir kitų kognityvinės psi-
chologijos atstovų darbais. E. Rosch prototipo sąvoką įtvirtino tyrinėdama estetines žmogaus 
suvokimo kategorijas – spalvų suvokimą. 

 3 Orientyro charakteristiką papildo dimensiniai talpyklų požymiai. Atsižvelgus į juos, lokatyvi-
nės inesyvo ir iliatyvo konstrukcijos gali įvardyti trijų, dviejų, vieno ir nulinių matmenų orien-
tyrus, arba talpyklas (Langacker 1987: 150–151; 248; Kardelytė-Grinevičienė 2014: 27–29).
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inesyvo ir 234 iliatyvo konstrukcijos) ir mažiau produktyvias įvykių (17 loka-
tyvinių inesyvo ir 25 iliatyvo konstrukcijos), socialinę (8 lokatyvinės inesyvo ir 
12 iliatyvo konstrukcijų) ir būsenos (7 lokatyvinės inesyvo ir 4 iliatyvo kons-
trukcijos) (žr. 2 pav.).

2 PAV. Lokatyvinėmis inesyvo ir iliatyvo konstrukcijomis įvardijamų pažintinių er-
dvių kiekybinis santykis Šiaurės rytų aukštaičių vilniškių tekstuose

Toliau straipsnyje lokatyvinėmis inesyvo ir iliatyvo konstrukcijomis įvardi-
jamos pažintinės erdvės aptariamos išsamiau. 

2.1. Pažintinė fizinė erdvė

Prototipiškai lokatyvinėmis inesyvo ir iliatyvo konstrukcijomis įvardijamas 
trajektoriaus buvimas ar judėjimas erdvėje suvokiamas kaip jo ir fizinės talpy-
klos, arba orientyro, santykis. Fizinės erdvės talpykla turi įvairiais topologiniais 
požymiais pasižymintį fizinį regioną, kur yra arba į kurį juda trajektorius (plg. 
Frawley 1992: 254–255). 

Prototipiniais fizinės erdvės pavyzdžiais, realizuojamais lokatyvinėmis ine-
syvo konstrukcijomis, galima laikyti erdvines scenas, kur orientyras yra tam 
tikroje trimatėje fizinėje talpykloje (žr. 3 pav.).

Prototipine lokatyvinių iliatyvo konstrukcijų vartosena galima laikyti jomis 
įvardijamas erdvines scenas, kur trajektorius pats juda arba yra kieno nors tal-
pinamas į tam tikrą trimatę tūrinę talpyklą. Iliatyvu žymima viena dinaminės 
schemos PRADINIS TAŠKAS–KELIAS–GALINIS TAŠKAS dalių – GALI-
NIS TAŠKAS (plg. Langacker 2008: 32; žr. 4 pav.).
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3 PAV. Prototipinė lokatyvinių inesyvo konstrukcijų fizinėje erdvėje schema4

4 PAV. Prototipinė lokatyvinių iliatyvo konstrukcijų fizinėje erdvėje schema5

Kadangi nagrinėtoje šiaurės rytų aukštaičių vilniškių medžiagoje gausu pa-
žintinę fizinę erdvę įvardijančių lokatyvinių inesyvo ir iliatyvo konstrukcijų, 
jos skirstomos į smulkesnius semantinius tipus. Jų skyrimo pagrindas yra talpy-
klų paskirtis arba pobūdis. Išskirtini trys dominuojantys semantiniai tipai: lo-
kalizacija patalpose, talpose ir geografiniuose bei landšafto regionuose. Rasta ir 
pavienių, prie šių semantinių tipų nepriskiriamų atvejų6. 

2.1.1. Nemenkas pluoštas pavyzdžių su lokatyvinėmis inesyvo ir iliatyvo 
konstrukcijomis analizuotuose šiaurės rytų aukštaičių vilniškių tekstuose įvar-
dija lokalizaciją patalpose. Iš viso rastos 46 lokatyvinės inesyvo ir 55 lokatyvi-
nės iliatyvo konstrukcijos. 

Lokalizacija patalpose yra viena iš prototipinių fizinės erdvės realizacijų kal-
boje, nurodančių, jog trajektorius yra arba juda į tam tikrą uždarą trimatę patal-
pą. Analizuotoje šiaurės rytų aukštaičių vilniškių medžiagoje lokalizacija patal-
pose prototipiškai įvardijama lokatyvinėmis konstrukcijomis su leksemų pirkia, 

 4 TR – trajektorius, OR – orientyras. 
 5 SP – stebėtojo pozicija. 
 6 Detalesnį pažintinės fizinės erdvės skirstymą pagal semantinius tipus žr. Kardelytė-Grinevičie-

nė 2014: 35–94.
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pirtis, kluonas, krautuvė, ligoninė vietininkais7, pavyzdžiui: (1) tai vat vienoj pir-
kioj8 šeštadienį, sekmadienį, tada kitoj ten pirkioj jaunimo daug9 [susirenka] (ŠRAV 
53); (2) nueinu pirkion ir sakau, mama, mano avelių nėra, aš bijau eit ieškot (ŠRAV 
56); (3) iššukuoja ir linus išmina gi pirty; (4) ir išsikuli gi naudą10 tą jau kaip, susi-
veži kluonuosan (ŠRAV 193); (5) dabar viską nueis krautuvėj nusipirksi (ŠRAV 52); 
(6) kunigas paėmė už rankos ją, na ir ligoninė va šitaip, ir nuvedė ją ligoninėn (ŠRAV 
161). 

Neprototipiniai lokalizacijos patalpose įvardijimo atvejai analizuotoje me-
džiagoje realizuojami kaip metoniminė raiška: (7) viena palydėjo lig skerdyklos 
vartų Vilniuj, Santarišky, ir rauda (ŠRAV 180). 

Neprototipinę tiriamųjų konstrukcijų vartoseną aktualizuoja ir konkuruo-
janti lokatyvų vartosena. Šia sąvoka apibūdinamas kalbinis reiškinys, kai pa-
raleliai vartojamos dvi skirtingos tą patį kalbinį reiškinį įvardijančios raiškos 
priemonės ir nė viena jų nėra akivaizdžiai vyraujanti (plg. Fónagy 1957: 100–
123; 1967: 100–123; plačiau žr. Kardelytė-Grinevičienė 2014: 104–119). Anali-
zuota šiaurės rytų aukštaičių vilniškių medžiaga rodo, kad neprototipinė varto-
sena realizuojama inesyvo ir iliatyvo formoms konkuruojant junginiuose: 

• įvardis (IL)11 + daiktavardis (IN), pavyzdžiui: (8) bet ten privešta prie rusų 
visokių žmonių tan name, daug jau privešta, žinai, visokių gyventojų (ŠRAV 
147); (9) na gi vienam name gi tenai jau vienan name gi sueinam va šitaip jau-
nimas gi tenai ir šokam (ŠRAV 152);

• įvardis (IL) + daiktavardis (IL) + būsenos veiksmažodis, pavyzdžiui, (10) ir 
namai gražūs, ir viskas ten buvo, tai tuosan namuosan ir apsigyveno su savo 
šeima (ŠRAV 59);

 7 Čia ir toliau nurodoma, kiek kartų analizuotoje medžiagoje pavartoti konkrečių leksemų ine-
syvo ir iliatyvo linksniai, užfiksuoti lokatyvinėse konstrukcijose. Lokalizaciją patalpose įvar-
dijančios leksemos tirtuose tekstuose vartotos tokiu dažnumu: pirkioj – 5, pirty – 5, tvartan – 4, 
pirkion – 3, pirtin – 3, kluone – 3, kluonan – 3, malūnan – 3, bažnyčion – 3, name – 3, bažnyčioj – 2, 
gamyklon – 2, kalėjime – 2, kalėjiman – 2, priemenėj – 2, virtuvėj – 2, reanimacijoj – 2; po vieną ras-
ta: bankan, ceche, forte, fortan, gamykloj, getan, kalvėj, klebonijoj, kluban, kontoroje, krautuvėj, krau-
tuvėsu, ligoninėj, ligoninėn, namuose, naman, namuosan, nuovadoj, nuovadan, operacinėn, policijon, 
raštinėj, redakcijon, salėn, Santariškėse, sklepan, tvarte, tvartuosan. 

 8 Pateikiamuose pavyzdžiuose lokatyvinės inesyvo ir iliatyvo konstrukcijos yra pabrauktos. 
 9 Patogumo dėlei tarminiai pavyzdžiai pateikiami perrašyti bendrinės kalbos rašmenimis, o ne 

transkribuoti.
 10 Javus.
 11 Trumpinys IN žymi inesyvą, o IL – iliatyvą. 
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• įvardis (IL) + daiktavardis (IN) + metonimija, pavyzdžiui: (11) mane atve-
žė šitan Devintan fortan; tai šitan Devintam forte aš neilgai sėdėjau, pora kokį 
mėnesėlių (ŠRAV 57). 

Semantinį talpų potipį įvardijančios lokatyvinės inesyvo ir iliatyvo kons-
trukcijos žymi ir pažintinių erdvių pereigą. Ji itin ryški kontekstuose, pasako-
jančiuose apie mokyklą12. Erdvinės nuorodos mokykloj ir mokyklon šiaurės rytų 
aukštaičių vilniškių tekstuose įvardija ir pastatą ar patalpas, kur vykdoma švie-
tėjiška bei mokomoji veikla, ir tam tikrą laiko tarpą vykstantį mokymosi proce-
są. Todėl lokatyvinėmis inesyvo ir iliatyvo konstrukcijomis su leksema mokykla 
realizuojama pažintinių fizinės, įvykių ir laiko erdvių pereiga, pavyzdžiui: (12) 
na va ir mokyklon nuėjo gi šita jau, kiek ten gi mokės aš jau gi nežinau, žinot (ŠRAV 
79); (13) ten mokykla buvo ir ten vietoj, mokykloj šitoj, ten vietoj gyvendavom, virda-
vom, naktuidavom13 (ŠRAV 65). 

Pažintinių erdvių pereigą rodo ir lokatyvinės konstrukcijos su leksemomis 
dvare, dvaran. Erdvinės scenos su šiomis leksemomis žymi tiek lokalizaciją jo-
mis įvardijamuose pastatuose, tiek ir buvimą tam tikroje socialinėje santvarko-
je, todėl jose persipina pažintinės fizinė ir socialinė erdvės, pavyzdžiui: (14) na 
tai dabar Dorokovas šitas pamatė, medis ten dvare išdžiūvęs [yra] (ŠRAV 202); (15) 
paskui va jau į galą jau tai būdavo jau užsidarydavo vartus, kad dvaran jau šitie pa-
rapijiečiai nevaikščiotų (ŠRAV 203).

2.1.2. Fizinės erdvės talpykloms priskirtini įvairaus dydžio ir tūrio trima-
čiai objektai, kuriuos apibendrintai galima pavadinti talpomis. Prototipiškai to-
kios talpos analizuotoje medžiagoje yra visiškai uždaros, bet turi vieną mo-
bilią ribą-sieną (dėžė, pečius, buteliukas, katilas, vagonas ir kt.14). Trajektoriai 
taip pat lokalizuojami talpose, neturinčiose kurios nors vienos (ar kelių) fizi-
nės ribos-sienos (bliūduosan, duobėj, duonakepėn, grioviuosan, kašikan, lineikoj15, 
piestoj, puodelin, pastaunykan16, spaviednyčion, skavardon17, vežiman). Tokioms 

 12 Analizuotuose tekstuose su leksema mokykla rasta net 16 lokatyvinių iliatyvo ir 4 inesyvo kons-
trukcijos. Šios leksemos vietininkų dažnumą lemia tai, kad kone kiekvienas pateikėjas pasakoja 
apie mokyklos laikus ir mokymosi sąlygas. Vystant pasakojimą leksemos mokykla vietininkai 
dažnai kartojami, kartais net kiekviename sakinyje, todėl lokatyvinių konstrukcijų su šia lekse-
ma gausu. 

 13 Nakvodavome.
 14 Šių leksemų vietininkų kiekis tirtoje medžiagoje: pečiun – 8, buteliuke – 3, katilan – 3, šuliny – 2, 

vagone – 2, rašalinėj – 1, vagonuosan – 1, aviliukan – 1, dėžėn – 1, laivan – 1.
 15 Lengvame, gražiame vežime.
 16 Aptvertan plotan, skirtan gyvuliams pasiganyti.
 17 Keptuvėn. 
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talpykloms būdinga suteikti įsivaizduojamas ribas, todėl jos suvokiamos kaip 
uždaros. Taip pat talpos gali turėti tik tam tikrą angą, skirtą trajektoriams į jas 
patalpinti (mintuvuose, šiečkornion18, skietan, girnosan). Iš viso semantinį talpų 
tipą analizuotoje medžiagoje įvardija 26 lokatyvinės inesyvo ir 37 lokatyvinės 
iliatyvo konstrukcijos. Taigi dominuojančios yra lokatyvinės iliatyvo konstruk-
cijos. Keletas pavyzdžių: (16) ir iškepi [duoną], ir sušaudai19 pečiun (ŠRAV 192); 
(17) anys išlipa ir vėl katilan įlipa, atsineša malkų ir pasikuria, ir pasikūrena, jiems 
savitarna (ŠRAV 169).

Neprototipiniai vartosenos atvejai realizuojami per konkuruojančią lokatyvų 
vartoseną konstrukcijose įvardis (IL) + daiktavardis (IN), pavyzdžiui: (18) klausia 
šitie - o kas tan katile yr (ŠRAV 168); (19) na ir anas tada atsisėdo ant to akmenio, ir 
ten tan akmeny buvo va šitaip va akmuo, o tan akmeny buvo duobelė tokia pramušta 
(ŠRAV 159).

Išskirtina lokatyvinėmis konstrukcijomis realizuojama lokalizacija lanksčių 
medžiagų talpose. Prototipiškai tokių talpyklų talpa priklauso nuo trajektoriaus 
kiekio, pavyzdžiui, (20) ir aš gi, merga, ir šituos rugius gi vežuos gi maiše gi tėvam 
gi vešiu (ŠRAV 149). Prie lanksčių medžiagų talpų priskirtinos drabužius įvar-
dijančios leksemos. Drabužiai metaforiškai suvokiami kaip talpykla žmogaus 
kūnui, pavyzdžiui: (21) dabar išeina bro po naktalzu, kostiume vyriokas, na gal, 
matyt, kad anas ten kokis maš raštinėj kur dirba (ŠRAV 201–202); (22) žinai, aš va 
užauginau savo sūnų šitą Giedrių blogoj, blogoj vatoukoj20 [suvystytą] (ŠRAV 120).

Lanksti medžiaga gali būti suvokiama ir kaip plokštuma. Ant tokios idea-
lizuotos plokštumos uždėjus trajektorijų ir jį veikiant pašalinėms dinaminėms 
jėgoms, lanksti medžiaga transformuojama į uždarą talpyklą, pavyzdžiui: (23) 
na tai tada ir paduoda, ir panosinėlėn21 susiriša [pinigus], ir jaunasai pasiima (ŠRAV 
142). Tokiuose kontekstuose aktualizuojama neprototipinė vartosena.

Fizinio pasaulio plokštumos kalbos vartotojų taip pat suvokiamos kaip talpy-
klos, pavyzdžiui: (24) tai man davė lažią22, aš ir guliu ten šitų va gi strebokų23 lažėj, 
o šitie berniukai geria (ŠRAV 116); (25) va dabar vaikščioja [ežiukai], įpilk dabar 
kokian na žeman jau daiktan, lėkštutėn kokion, pieno, pakišei po nosiu, laka, nebijo 

 18 Smulkintuvan.
 19 Pašauni.
 20 Vatinėje striukėje. 
 21 Nosinėn.
 22 Lovą.
 23 Liaudies gynėjų.
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nė kiek (ŠRAV 81)24. Taigi trajektorių lokalizuojant plokštumose, jo ir orientyro 
santykius apibūdina ne semantinis talpinimo, o sąveikos žymiklis. 

Kaip lokatyvinėmis inesyvo ir iliatyvo konstrukcijomis įvardijamam seman-
tiniam patalpų tipui, taip ir talpų, būdinga pažintinių erdvių pereiga. Analizuo-
toje medžiagoje ji aktualizuojama lokalizaciją įvardijant polisemine leksema 
mašina25. Priklausomai nuo konteksto talpykla mašina gali žymėti ne tik trans-
porto priemonę, bet ir mechanizmą, atliekantį tam tikrą darbą ir talpinantį ati-
tinkamą žaliavą, pavyzdžiui: (26) dabar sėdo, įlindo mašinon, tik nupypė, vėl at-
pypė ir gatava26, ir nieko (ŠRAV 140); (27) va du arkliai, na ir anys eina, o mes tai 
ir padavinėjam mašinon, tai nuo mašinos, tai darbo mum paluk27 kaklo (ŠRAV 50). 

Kontekstuose, kur talpykla mašina įvardija tam tikrą mechanizmą (žr. 27 pvz.), 
aktualizuojama pažintinių erdvių pereiga – fizinė erdvė (mašina kaip talpykla 
žaliavai) siejasi su įvykių erdve (žaliavos apdirbimo procesas). 

2.1.3. Analizuotuose tekstuose trajektorius prototipiškai taip pat gali būti lo-
kalizuojamas po fiziniu objektu ((28) anas palovėj guli, guli jau šitas rusas, miega, 
kurkia28 (ŠRAV 174–175); (29) paderinęs momentą įlindo palovėn, atsigulė su vyte-
liūte ir guli (ŠRAV 174)) arba augmenijoje ((30) miške ganom, karvių daug, išgai-
šendavom29 miškuose, žinai, krūmuose visokiuose (ŠRAV 106); (31) eglėn įlipo jau, 
gal mislė30, kad nepagaus (ŠRAV 108). Trajektorių lokalizuojant įvairiose subs-
tancijose ((32) kur auksas, sako, ten ir purvyne žiba, va šitaip va ana jau man, išei-
na, atsakė (ŠRAV 151); (33) ten karšta buvo, gyliai buvo ir davės ežeran [arklys], ir 
nuskendo (ŠRAV 69)) ir kūno dalyse arba organuose ((34) o mane gi kaip nuvežė, 
nulydėjo, tiktai atmenu, kad gyslon ukolą31 davė, taip ir gatava aš (ŠRAV 180–181)), 
realizuojamas GYLIO konceptas32. 

 24 Lokalizaciją plokštumose įvardijančių leksemų kiekis analizuotuose tekstuose: lovoj – 5, lovon – 
3, sienoj – 2, lėkštutėn – 2.

 25 Tirtuose tekstuose rastos trys lokatyvinės konstrukcijos su leksema mašina.
 26 Baigta; viskas.
 27 Iki.
 28 Knarkia.
 29 Pamesdavome.
 30 Galvojo.
 31 Vaistų įšvirkštimą, injekciją.
 32 Analizuotoje medžiagoje GYLIO konceptą įvardijančių leksemų dažnumas: ežeran – 2, kakton – 

2, panosėn – 2, vandeny – 2; po vieną rasta formų: bandelėn, batviniuosan, baloj, balose, balon, bro-
moj, gipse, gipsan, purvyne, košėn, paausy, pakluoniuosan, palovėj, palovėn, pašalėj, rankon, rugienoj, 
sniege, šėžiaukon, upely, vandenin, žemėn.
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Neprototipinė vartosena pavieniais atvejais realizuojama per metaforą, pa-
vyzdžiui: (35) prasidė revoliucija šita, ir atvažiuojai iš pasaulio Leninas, na ir anas 
šiton košėn įlindo (ŠRAV 60); (36) jo maišas šitas ir įsidė man galvon (ŠRAV 87); 
(37) o man gi žinai, man gi smertis33 jau akyse (ŠRAV 180); (38) tai tu regi, kokis 
čiūdai34, na, kat išeina, mano galvoj vis viena Dešimtoji35 buvo (ŠRAV 182). 

Lokalizacija spaudiniuose ((39) laikraščiuos kokiuos [...] būdavo išpaišyta 
(ŠRAV 75)) kognityvinėje semantikoje suvokiama metaforiškai: RAŠYTINIAI 
ŠALTINIAI yra TALPYKLOS INFORMACIJAI (Kövecses 2002). 

Išsiskiria lokatyvinės konstrukcijos su leksema rankos. Prototipiškai ranka 
yra talpykla organams ar audiniams (plg.: raumenys rankoje; sąnariai rankoje36). 
Tačiau į rankas galima dėti arba jose gali būti ir kitokie fiziniai objektai, pa-
vyzdžiui: (40) tik karvėm ne, o arkliams jau pasai buvo, knygelė, ir tu jeigu knygelę 
jau duosi, perka iš tavęs arklį, knygelės jau jo rankon neduok; tik gali rankoj parodyt 
(ŠRAV 174). Tokiuose kontekstuose talpykla, įvardijama leksema ranka, tri-
mate tūrine tampa tada, kai į ją įdedamas arba ja paimamas trajektorius. Taigi, 
kad leksemos ranka lokatyvai žymėtų trimatę tūrinę talpyklą, talpinančią fizi-
nius objektus, turi veikti jėgų dinamikos aspektas. Veikiant šiam aspektui kaip 
talpykla suvokiama ir erdvinė nuoroda glėbys, pavyzdžiui, (41) mama mane glė-
bin ir raudot (ŠRAV 103).

2.1.4. Aptariamuose šiaurės rytų aukštaičių vilniškių tekstuose trajektoriai 
lokalizuojami topografiniuose ir landšafto regionuose. Paprastai šie regionai tu-
ri administracines arba geografines ribas, tačiau jos aiškiai matomos tik atitin-
kamuose žemėlapiuose (plg.: kaimas, rajonas, šalis). Iš stebėtojo pozicijos tokių 
regionų matmenis ir ribas vizualiai nustatyti sunku. Keblu identifikuoti ir tiks-
lią trajektoriaus buvimo juose vietą, todėl kognityvinėje semantikoje lokaliza-
cija topografiniuose ir geografiniuose regionuose interpretuojama metaforiškai: 
orientyro buvimo trimatėse fizinėse talpyklose modelis perkeliamas abstrak-
tesnių talpyklų ir orientyrų santykiams įvardyti. Topografiniai ir geografiniai 
regionai suvokiami kaip KONTEINERIAI trajektoriams (Lakoff 2004: 29tt; 
Kövecses 2002). 

Gausiausiai nagrinėtoje medžiagoje rasta lokatyvinių inesyvo ir iliatyvo 
konstrukcijų su toponimus žyminčiomis leksemomis. Tiriamosiomis konstruk-
cijomis įvardijamos erdvinės scenos, žyminčios lokalizaciją Lietuvos miestuose, 

 33 Mirtis.
 34 Stebuklai.
 35 10-tą sekmadienį po Velykų švenčiami Kristaus širdies atlaidai.
 36 Tokių pavyzdžių šiaurės rytų aukštaičių vilniškių tekstuose nerasta. 
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kaimuose, vietovėse – 83 lokatyvinės inesyvo ir 34 lokatyvinės iliatyvo kons-
trukcijos. Rasti 22 lokalizaciją įvairiose užsienio šalyse nurodantys pavyzdžiai – 
9 su lokatyvinėmis inesyvo ir 13 su iliatyvo konstrukcijomis. Lokatyvinėmis 
konstrukcijomis įvardijama lokalizacija užsienio miestuose – 10 lokatyvinių 
inesyvo ir 11 lokatyvinių iliatyvo konstrukcijų. 

Neprototipinė vartosena realizuojama per konkuruojančią lokatyvų vartose-
ną konstrukcijose su veiksmažodžiais išlipti, būti ir nuvažiuoti, pavyzdžiui: (42) 
tu žinai, kai buvę nebuvę, ėjau, važiavau, išlipau Utenon, ten man Utenoj niekas ne-
patiko, važiuosiu toliau siauruku toliau (ŠRAV 146); (43) aš gi Leningradan penkius 
kartus buvau (ŠRAV 100); (44) anas buvo Romoj nuvažiavęs, tai gavo, reiškia, buvo, 
turėjo rūbus kareivio (ŠRAV 203).

Nagrinėtuose tekstuose trajektoriai lokalizuojami įvairiuose topografiniuose 
arba geografiniuose regionuose37. Orientyrą prototipiškai įvardija leksemų kai-
mas, laukas38, vieta, kraštas, kaimas ir kt.39 lokatyvai, pavyzdžiui: (45) čia kai len-
kai užėjo paskui mūs šitan kraštan, tai gi mums labai abidna40 pasidarė (ŠRAV 60); 
(46) tai va Dievas šitaip vienas yra pasauly, o kalbų ir tautybių daug yra (ŠRAV 150). 

Prie lokalizacijos landšafto regionuose priskirtini pavyzdžiai su leksemomis 
kelias ir linija: (47) kai švietės, tai tada jau tada jau įsistatė kelian ir tada nuvažiavo 
namo (ŠRAV 179); (48) ir net Latvijoj, skaitos, ilgai laikės gi dar vokiečių ten grupė, 
ir mes buvom pirmavoj linijoj su vokiečiais (ŠRAV 125). Tokiose erdvinėse scenose 
fizinio pasaulio objektai kalboje idealizuojami iki linijos, o trajektorius ir orien-
tyro santykis suvokiamas kaip sąlyčio taškas (Vainik 1995: 58–66).

Užfiksuotas vienas konkuruojančios lokatyvų vartosenos pavyzdys su lekse-
ma daikte, žyminčia apibendrintos vietos nuorodą: (49) tai aš panėšiau kiek, pri-
ilsau su tais rugiais ir palikau token daikte [rugius], kad tėvas žinotų kur, tai tėvas 
nuvažio, tuos rugius atsivežė namo ir pasėjo (ŠRAV 149).

Kaip ir kitiems jau aptartiems semantiniams tipams, taip ir lokalizacijai topo-
grafiniuose arba geografiniuose regionuose būdinga pažintinių erdvių pereiga. 

 37 Smulkesnį galimą topografinių ir geografinių regionų skirstymą žr. Kardelytė-Grinevičienė 
2014: 74–89.

 38 Plačiau apie formų laukan ir laukuosan semantiką rytų aukštaičių vilniškių patarmėje žr. Karde-
lytė-Grinevičienė 2013: 92–104. 

 39 Lokatyvinėse konstrukcijose vartotos leksemų vietininkų formos ir jų dažnumas: kaime – 17, 
lauke – 4, laukan – 4, vietoj – 4, krašte – 2, apylinkėn – 2, laukuos(e) – 2, laukuosan – 2, galan – 2, 
galulaukėn – 3, pamiškėj – 2. Po vieną pavartotos leksemų formos: apylinkėj, beržynuos, daržan, 
daržely, gale, galulaukėj, kaiman, kalne, kapinėsan, kraštan, lobe, mieste, pabalin, pamiškėn, pasauly, 
paupy, pievoj, pievosan, pusėj, prieky, raiste, raistuos, rajonan, sodely, šiukšlynuosan, šniūravoj, šo-
nuosan, tėviškėj, ūlyčioj, ūlyčion, vienkiemy.

 40 Skaudu.
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Ji aktualizuojama erdvinėse scenose su leksema kolūkis41. Šios leksemos loka-
tyvai įprasmina glaudžią fizinės, socialinės ir įvykių erdvių sąsają, nes kolū-
kis suvokiamas kaip socialinė santvarka, paremta kolektyvinio darbo, dirbamo 
įvairiose fizinės erdvės vietose, principu, pavyzdžiui: (50) tai tada jau kaukozan 
rasivežiojo vis šituos žmonis (ŠRAV 70); (51) na ten Sibire kolūky mus jau paskuiti-
nius kaip vežė, paskuitinius vežimus, tai kolūky dirbom (ŠRAV 69). 

Pažintinių erdvių pereiga ir reikšmės moduliacijos taip pat būdingos lokaty-
vinėms konstrukcijoms su leksema miškas. Prototipiškai jomis įvardijama me-
džiais apaugusi vieta, t. y. užpildytas landšafto regionas42, pavyzdžiui: (52) sako 
mama, tai gerai gi, sako, miške gi ana viena, o vilkų tada būdavo (ŠRAV 95); (53) ir 
malkos; kada reikia, nuėjai miškan (ŠRAV 144). 

Istoriniuose ir socialiniuose kontekstuose lokatyvinės konstrukcijos su lek-
sema miškas įgyja kitokią reikšmę, pavyzdžiui: (54) vieni eina kariuomenėn, sako, 
radija jau pasakė, kad Amerika išvaduos, neikit kariuomenėn, bet miškan eikit; kiti 
ėjo kariuomenėn; o kiti miškan nuėjo, na tai, o šitie anys namie, niekur anys ir miškan 
nėjo, na tai vienas ten pirty, Žvirbliškėj, gal gi gal kavojos43, tai kas jį užmušė, ar miš-
kiniai, ar skrebai (ŠRAV 76). 

Turint galvoje pasipriešinimo veikėjų, pokario metais nenorėjusių eiti į oku-
pacinės valdžios kariuomenę ir besislapsčiusių miškuose, buvimo vietą, jų vei-
kla įvardijama konstrukcija išėjo miškan, t. y. prisidėjo prie pasipriešinimo vei-
klos. 54 pavyzdyje lokatyvinės iliatyvo konstrukcijos žymi ne tik fizinę (miškas), 
bet taip pat būsenos (socialinės būsenos pasikeitimas – laisvas žmogus tampa 
persekiojamu valstybės priešu) ir įvykio erdves (pasipriešinimo veiksmai). 

Rasta ir keletas pavienių lokatyvinių konstrukcijų vartosenos pavyzdžių, ne-
priskirtinų nė vienam iš aptartųjų semantinių tipų. Tai kontekstai su leksemo-
mis užustalė, kūgis, langas: (55) atsisėdo va šite va kampe, užustalėj, peilį išsiėmė ir 
sako, iškada44, kad mano brolio Jurgio nėr, čia tik sausa liktų; čia nebūt jūs nė vieno 
(ŠRAV 89); (56) jau merga gi ta ruošiasi ir tada sėda užustalėn (ŠRAV 172); (57) tai 
dabar lempelė ta, bet jau vis tiek iš tolo šviečia jau lange (ŠRAV 179); (58) tada šitus 
šiaudus veždavom iš kaukozo, kūgiuosan kraudavom (ŠRAV 101); (59) na šieną tai 
krauna kūgiuosan, lauke ten, nėr pašalėj niekur nei per žmogų (ŠRAV 72). 

Apžvelgus šiaurės vilniškių tekstuose vartojamų lokatyvinių inesyvo ir ilia-
tyvo konstrukcijų semantinę raišką, jomis įvardijant lokalizaciją fizinėje erdvėje, 
galima teigti, jog tiriamosios konstrukcijos gausiausiai vartojamos lokalizacijai 

 41 Su šia leksema rastos 3 lokatyvinės inesyvo ir 4 iliatyvo konstrukcijos. 
 42 Plg. LKŽe pateikiamą leksemos miškas eksplikaciją ʻmedžiais apaugusi vieta; giriaʼ. 
 43 Slėpėsi.
 44 Gaila.
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topografiniuose ir geografiniuose regionuose įvardyti – rastos 185 lokatyvinės 
inesyvo ir 104 iliatyvo konstrukcijos. 

2.2. Pažintinė įvykių erdvė

Aptariant pereiginius fizinės erdvės vartosenos atvejus jau minėta, jog pe-
reigą tiriamojoje medžiagoje neretai aktualizuoja glaudžios fizinės ir įvykių 
erdvės sąsajos. Taigi lokatyvinėmis inesyvo ir iliatyvo konstrukcijomis įvar-
dijamas ne tik buvimas ar judėjimas į fizinę erdvę, bet ir nusakomas dalyva-
vimas tam tikruose įvykiuose arba procesuose. Tokia lokatyvinėmis inesyvo 
ir iliatyvo konstrukcijomis įvardijama pažintinė erdvė suvokiama kaip įvykių 
(Vainik 1995: 113; Kuznetsov 2012: 98–99). Jai nėra būdingi dimensiniai po-
žymiai. Lokalizacija pažintinėje įvykių erdvėje paremta konceptualiąja meta-
fora: konkrečių fizinių talpyklų ir trajektoriaus erdviniai santykiai perkeliami į 
abstraktesnę – įvykių – sferą. 

Nagrinėtoje šiaurės rytų aukštaičių vilniškių medžiagoje įvykių erdvei pri-
skirtinos lokatyvinės konstrukcijos su leksemomis kariuomenė, karas, šokiai, 
kuokinė, komandiruotė, padabonės, pamaina, naktigonė, šliūbas, targovlia, turgus45. 
Iš viso pažintinę įvykių erdvę įvardija 17 lokatyvinių inesyvo ir 25 lokatyvinės 
iliatyvo konstrukcijos, pavyzdžiui: (60) tada jau aš išėjau kariuomenėn, karan; 
buvau kare; (ŠRAV 125); (61) aš va gi buvau kuokinėj nuvažiavęs dviračiu, vasarą; 
(ŠRAV 204); (62) zloto nedaduosi, ir aš nevažiuoju šliūban (ŠRAV 171). 

Kaip jau minėta, tiriamosiomis konstrukcijomis įvardijama įvykių erdvė nė-
ra visiškai izoliuota nuo kitų pažintinių erdvių. Įvykių erdvės charakteristika 
apima ne tik patį įvykį ar procesą, bet ir jo vykimo laiką bei vietą46, todėl ji 
glaudžiai siejasi su fizine ir laiko erdvėmis (Vainik 1995: 113; Kuznetsov 2012: 
99). Įvykių ir kitų pažintinių erdvių pereiga realizuota 61 ir 62 pavyzdžiuose: 
įvykis – kuokinė – vyksta tam tikroje fizinėje erdvėje (uždaroje patalpoje ar 
atviroje vietoje) tam tikru metu (dažniausiai – šeštadienį); santuokos sakra-
mentas paskirtu laiku priimamas fizinėje erdvėje (bažnyčioje). 

Pažintinei įvykių erdvei būdinga ne tik metaforinė, bet ir metoniminė raiška, 
pavyzdžiui: (63) važiuoja žmonys arkliais pakinkytais jau, reiškia, kap ir ankstyvojon 

 45 Šių leksemų vietininkų formų dažnumas analizuotuose tekstuose: kariuomenėn – 10, kariuome-
nėj – 7, kare – 5, šokiuosan – 3, padabonėsan – 3, kuokinėn – 2, turgun – 2. Po vieną rasta: karan, 
kuokinėj, komandiruotėj, komandiruotėn, pamainoj, naktigonėn, šliūban, targovlioj, turguos. 

 46 Pasakymuose aktualizuojami skirtingi semantiniai aspektai, todėl vieni požymiai dominuoja, 
kiti yra antraplaniai. 
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(ŠRAV 170); (64) sako, kaip prabudai, ažrozo47 verkti, kap aš dabar Dešimtojon nu-
eisiu; verkiau; o aš neatmenu; o aš su visu protu verkiau, kap aš Dešimtojon, o De-
šimtoji an rytojaus buvo, per mus atlaidai Dešimtoji Paringy (ŠRAV 182). 

63 pavyzdyje būdvardžiu ankstyvoji įvardijamos ankstų Kalėdų arba Velykų 
rytą vykstančios pirmosios pamaldos, 64 – metonimiškai vartojama skaitvar-
džio forma dešimtoji „10-tą sekmadienį po šv. Velykų švenčiami Kristaus širdies 
atlaidai“. 

2.3. Pažintinės socialinės erdvės skyrimo kriterijus yra orientyrui priskirti-
nas gyvumo požymis. Orientyras įvardijamas leksema, žyminčia žmonių ben-
druomenę, kolektyvą, susivienijimą (Kuznetsov 2012: 99–102). Šiai pažintinei 
erdvei nėra būdingi dimensiniai požymiai. Analizuotuose tekstuose rasta lo-
katyvinių konstrukcijų su leksemomis: šeima, talka, atlaidai, veselia, vestuvės, 
svotai, šliūbas, laidotuvės, partizanai48. Iš viso užfiksuota 8 lokatyvinės inesyvo 
ir 12 lokatyvinių iliatyvo konstrukcijų, pavyzdžiui: (65) didelėj šeimoj gyvenau 
(ŠRAV 57); (66) pardavinė turguos kokiuos (ŠRAV 75); (67) kokis dalykas išeidavo, 
ir talką daro, ir talkon eina, aš pas tave nuėjau, tu pas mane ateisi (ŠRAV 69); (68) 
jau ar možna49 čia pas jus svotuosan važiuot (ŠRAV 171).

Analizuotuose tekstuose socialinis aspektas dažnai siejasi su kitomis pažin-
tinėmis erdvėmis. Tokia pažintinių erdvių pereiga aktualizuojama skirtinguo-
se kontekstuose vartojant leksemą namai. Lokatyvinės konstrukcijos su ja gali 
žymėti tiek lokalizaciją fizinėje talpykloje (žr. 6–7 p.), tiek ir buvimą socialinio 
vieneto – šeimos – sudėtyje, pavyzdžiui: (69) tai dar bent nurodo, kuri graži mer-
giotė jau namuose [yra], tai šita graži, tai per plyšį išsitrauks, o šitai tai dar atsitiešys50 
ir pasogos (ŠRAV 171). Šiame pavyzdyje aktualizuojama pažintinių socialinės 
ir fizinės erdvių pereiga. 

Nereti kontekstai, kur socialinė erdvė persipina su įvykių ir laiko erdvėmis, 
pavyzdžiui: (70) atlaiduosan jau būdavo, o bernai, tai atlaiduosan, tai gi dabar kai 
va jau atlaidai va būva jau šitai Palūšėj Laurynas51, va jau greit bus, tai būdavo gi 
visų kaimų bernai gi, tai visi an dviračių važiuoja gi jau šitai atlaiduosan (ŠRAV 82). 

 47 Iš karto. 
 48 Šių leksemų vietininkų dažnumas analizuotame tekste: atlaiduosan – 4, partizanuos – 3, vestuvė-

san – 3, šeimoj – 2, talkon – 2. Po vieną užfiksuota: laidotuvėse, svotuosan, šliūban, talkosu, veselioj, 
veselion. 

 49 Galima.
 50 Atsidžiaugs; prisisotins.
 51 Šv. Lauryno atlaidai.
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2.4. Pažintinei socialinei erdvei labai artima yra būsenos erdvė. Socialinei 
erdvei būdingas gyvumo požymis, t. y. orientyras turi būti išreikštas leksemo-
mis, žyminčiomis žmonių kolektyvą, o būsenos erdvei svarbiausias yra būsenos 
pasikeitimo aspektas (Kuznetsov 2012: 103). Talpyklų matmenys šioje pažinti-
nėje erdvėje realiai neegzistuoja, tačiau reiškiant trajektoriaus ir orientyro san-
tykius naudojami panašūs struktūriniai modeliai, kaip ir aprašant fizinę erdvę – 
į kokią nors būseną ar būklę patenkama, joje būnama (plg. fizinę erdvę: įeiti į 
kambarį; būti kambaryje). Taigi pažintinės būsenos erdvės projekcija kalboje yra 
paremta konceptualiąja metafora.

Analizuotoje šiaurės rytų aukštaičių vilniškių medžiagoje būsenos erdvę 
prototipiškai įvardija lokatyvinės inesyvo ir iliatyvo konstrukcijos su leksemo-
mis: burliokystėj52, pliene53, išpažintin, belaisvėn, smertin54. Iš viso rastos 7 lokaty-
vinės inesyvo ir 4 iliatyvo konstrukcijos, pavyzdžiui: (71) na tai atsiveža pinigų 
prikrutėję55 burliokystėj, tai tada dienąnakt per jį [geria] (ŠRAV 162); (72) už durų 
stovėjo šitas Jurgis ir davė peiliu, ir smertin ir papjovė (ŠRAV 90). 

Būsenos erdvei būdinga ir pažintinių erdvių pereiga: (72) o kaip jau pliene 
buvo trejus metus brolis (ŠRAV 55); (73) anas pateko lenkam belaisvėn (ŠRAV 79) – 
buvimas nelaisvėje siejasi ne tik su būsenos pasikeitimo (iš laisvo žmogaus į 
belaisvį), bet ir su fizine (fizinė buvimo nelaisvėje vieta), laiko (nelaisvėje bū-
nama tam tikrą laiko tarpą) erdvėmis. Pažintinių būsenos ir laiko erdvių sąsają 
aiškiausiai iliustruoja lokatyvinė konstrukcija su skaitvardžiu, pavyzdžiui, (75) 
Čičelio va uošvė dar ana ir dabar yra gyva, ana jau šimte boba (ŠRAV 196)56. 

Visų aptartųjų pažintinių erdvių – fizinės, įvykių, socialinės ir būsenos – pe-
reigą apibendrintai galima pavaizduoti pažintinių erdvių modeliu (žr. 5 pav.). 

Punktyrinės linijos žymi lokatyvinėmis inesyvo ir iliatyvo konstrukcijomis 
įvardijamų pažintinių erdvių pereigos zonas. Šis modelis rodo, jog tiriamo-
siomis konstrukcijomis įvardijamos pažintinės erdvės analizuotoje šiaurės rytų 
aukštaičių vilniškių medžiagoje glaudžiai siejasi. Semantinei lokatyvinių kons-
trukcijų raiškai būdingi ne tik erdvės, bet ir laiko požymiai. 

 52 Darbuose Rusijoje.
 53 Nelaisvėje.
 54 Mirtin.
 55 Užsidirbę.
 56 Prie pažintinės būsenos erdvės priskirtinos lokatyvinės konstrukcijos su metaforiškai vartoja-

momis leksemomis atminime (o vilkų mano atminime buvo (ŠRAV 98)) ir atminty (tik atminty tu-
rėdavau, jau ką paskaičiau, kas cekava, to neužmiršiu (ŠRAV 177)). Jos žymi lokalizaciją ne dabar 
esančiose, o praeityje egzistavusiose erdvinėse scenose.
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5 PAV. Šiaurės rytų aukštaičių vilniškių tekstuose užfiksuotų lokatyvinių inesyvo ir ilia-
tyvo konstrukcijų pažintinių erdvių modelis

3. IŠVADOS

1. Analizuotuose Šiaurės rytų aukštaičių vilniškių tekstuose lokatyvinių inesy-
vo ir iliatyvo konstrukcijų semantinės raiškos modelis realizuojamas per 
keturias pažintines erdves: fizinę, įvykių, socialinę ir būsenos. 

2. Lokatyvinių inesyvo ir iliatyvo konstrukcijų semantinė raiška produkty-
viausiai aktualizuojama įvardijant lokalizaciją pažintinėje fizinėje erdvėje. 
Įvykių, socialinė ir būsenos erdvės tiriamosiomis konstrukcijomis įvardija-
mos rečiau. Lokatyvinės inesyvo konstrukcijos nežymiai dominuoja įvar-
dijant gryną lokalinę reikšmę turinčią pažintinę fizinę erdvę, o lokatyvinės 
iliatyvo konstrukcijos – abstraktesnes įvykių ir socialinę erdves.

3. Šiaurinės rytų aukštaičių vilniškių patarmės tekstų analizė rodo, jog lo-
katyvinėmis inesyvo ir iliatyvo konstrukcijomis įvardijamos pažintinės 
erdvės nėra izoliuotos vienos nuo kitų, t. y. semantinės raiškos modelis 
atskleidžia pažintinių erdvių pereigą. Tiriamosiomis konstrukcijomis įvar-
dijamai lokalizacijai fizinėje erdvėje būdingi ne tik semantiniai vietos žy-
mikliai. Fizinė trajektoriaus buvimo vieta siejasi su tam tikromis jo būdo 
ypatybėmis ir labai dažnai – su laiko aspektu. Pereiga itin išryškėja, kai lo-
katyvinėse konstrukcijose vartojamos poliseminės leksemos. 
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4. Galima daryti prielaidą, kad lokatyvinių inesyvo ar iliatyvo konstrukcijų 
(taip pat ir konkrečių jose vartojamų leksemų) semantinę raišką (ir dažnu-
mą) lemia kognityvinis pateikėjo potencialas. Erdvines scenas įvardijančių 
raiškos priemonių pasirinkimas priklauso nuo pateikėjo vystomos temos, 
pasakojant vartojamų veiksmažodžių dinamiškumo ar statiškumo požy-
mių. Todėl iš tam tikrų tekstų kiekų nėra tikslu spręsti, kad vienos ar kitos 
leksemos lokatyvai vartojami retai arba apskritai nevartojami. Jei pasako-
jimas nereikalauja, sakykime, iliatyvo (kalbama apie statinius veiksmus ar 
procesus), šio linksnio tokiame kontekste nebus, tačiau tai nereiškia, jog jis 
nevartojamas apskritai. 
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Semantic Expression of Locative Inessive and 
Illative Constructions in the Northeastern 
Aukštaitian Subdialect of Vilnius

SUM M A RY

Based on the methods of cognitive semantics categorization and prototype theory, 
the article describes the locative inessive and illative constructions in the Northeastern 
Aukštaitian Subdialect of Vilnius. The aim of the analysis is to create a model showing 
the means used to realize the semantic expression of the constructions in question. The 
examples are divided into semantically-grounded cognitive spaces. The description of the 
latter is based on the actualization of prototypical, non-prototypical and transitional cases 
of usage realized by locative constructions. 
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The study shows that in the material under analysis both locative inessive and illative 
constructions are used to denote four cognitive spaces: especially commonly represented 
physical space, less active event, social and state spaces. Realized in certain contexts, they 
are not isolated from one another; they interact and create transitional zones.

The analysis of the texts also entails an assumption that the semantic expression of 
locative inessive or illative constructions (as well as specific lexemes used in them) is de-
termined by the cognitive potential of the speaker.

Įteikta 2014 m. spalio 26 d. 
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RYTŲ AUKŠTAIČIAI 
PANEVĖŽIŠKIAI:  
KLASTERINĖ ANALIZĖ 
IEŠKANT TARMIŠKUMO 

Eastern Aukštaitian of Panevėžys:  
Cluster Analysis in Search of Dialecticism

ANOTACIJA

Straipsnyje siekiama išbandyti vieno iš statistikoje taikomo klasterinės analizės meto-
do tinkamumą rytų aukštaičių panevėžiškių gyvenamųjų vietovių panašumams pagal ski-
riamųjų tarminių ypatybių vartojimo dažnį nustatyti. Analizės metu išryškėję tiriamųjų 
vietovių grupavimosi ypatumai leidžia sukurti tyrimo modelį tiriamųjų vietovių tarmiš-
kumui ir periferiškumui išmatuoti.

Tyrimui atsitiktiniu būdu pasirinkti 90 min. trukmės rytų aukštaičių panevėžiškių 
patarmės garso įrašai, surinkti iš dviejų centrinių – Pãsvalio (112), Kapčinų (138) – ir 
dviejų paribinių  – Bučinų (52) ir Stubriškio (171) – tarminių punktų. Klausantis įrašų, 
fiksuoti 13 skiriamųjų panevėžiškių tarminių ypatybių pavartojimo dažniai, kurie vėliau 
suvesti į SPSS Statistics kompiuterinę programą, ir atlikta klasterinė analizė.

Gauti rezultatai leidžia teigti, kad tyrime taikytas klasterinės analizės modelis yra tin-
kamas keturių panevėžiškių LKA punktų grupavimosi pagal tiriamuosius dydžius dėsnin-
gumams atskleisti. Analizė rodo, kad tarminio ploto paribyje esantys LKA punktai nebū-
tinai yra periferiniai – juose puikiai išlaikytos tarminės ypatybės (LKA Bučinų, Pãsvalio 
ir Kapčinų punktuose geriau išlaikomos stipriosios ypatybės, o Stubriškio – silpnosios).

Tyrimas rodo, kad klasterinės analizės metodu nagrinėjant tarmes, labai svarbi tiria-
mosios medžiagos atranka.

 ESM INI A I ŽODŽI A I:  rytų aukštaičiai panevėžiškiai, LKA punktų tarmiškumas, LKA 
punktų periferiškumas, klasterinė analizė.
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ANNOTATION

This paper aims to test the appropriateness of one of the statistical methods – cluster 
analysis – to determine the similarity of the populated localities of the Eastern Aukštai-
tian of Panevėžỹs in accordance with the frequency of usage of distinctive dialectal fea-
tures. Grouping peculiarities that emerged from the analysis of the research areas allow 
us to create a model to measure the dialecticism and the peripherality of the research ar-
eas. 90 minute long recordings of the Eastern Aukštaitian of Panevėžỹs collected from two 
central – Pasvalỹs (112), Kapčinai (138) – and two marginal – Bučinai (52), Stubriškis 
(171) – dialectal points were randomly selected for this study. While listening to the re-
cordings, the frequencies of usage of 13 dialectal features of the Eastern Aukštaitian of 
Panevėžỹs were identified, which were then entered into the SPSS Statistics computer pro-
gram and the cluster analysis was performed.

The results suggest that the cluster analysis model applied in the study is suitable for 
revealing the grouping patterns of the points of the Eastern Aukštaitian of Panevėžỹs LLA 
according to the research dimensions. The analysis indicates that the marginal LLA points 
are not necessarily peripheral – dialectal characteristics are perfectly maintained in them 
(in Bučinai, Pasvalỹs and Kapčinai points of LLA the strong features are better main-
tained, while the weak ones are better preserved in Stubriškis).

The study indicates that the selection of the research material is very important for the 
examination of dialects by the cluster analysis method.

KEYWORDS: Eastern Aukštaitian of Panevėžỹs, dialecticism of LLA points, periph-
erality of LLA points, cluster analysis.

1. PANEVĖŽIŠKIŲ TYRIMŲ APŽVALGA

Lietuvių kalbos tarmėmis pradėta domėtis XIX a. pabaigoje. Rytų aukštai-
čiai panevėžiškiai minimi jau pačiuose pirmuosiuose lietuvių kalbos dialekto-
loginiuose darbuose. Apie panevėžiškių skiriamąsias ypatybes rašė Leopoldas 
Geitleris (Geitler 1875)1, Eduardas Volteris (Вольтеръ 1886; 1904: 325–335, 
338–340, 345–354), Kazimieras Jaunius (Jaunius 1898)2: 114–161)), Antanas 
Baranauskas (Бaрaновскiй 1898). Tuo pačiu aprašomuoju metodu darbai tęsti ir 
XX a. pradžioje – svarbūs Kazimiero Būgos (1924)3, Antano Salio (1930, 1946)4, 
Jurgio Gerulio (1930: 35–46, 54–65, 66–76), Petro Būtėno (1932: 168–193) 

 1 Remiamasi Danguole Mikulėniene (2011: 19–27).
 2 Žr. Jaunius 1970.
 3 Žr. Būga 1961: 82–83.
 4 Žr. Salys 1992: 114–119, 122–131.
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darbai. Iš jaunagramatikių perimta tyrimų tradicija buvo populiari ir pokario 
laikotarpiu.

Vėlesniuose tyrimuose ryškiosios panevėžiškių patarmės ypatybės, jų pasi-
skirstymas ir panašumas į kitas patarmes (Zinkevičius 1966; Girdenis, Zinkevi-
čius 1966: 139–147; LKT 1970: 14, 32–36; LKA 1977, 1982, 1991; Ručinskaitė 
1984: 72–76; Kačiuškienė 1984: 42–53; Kačiuškienė, Girdenis 1997: 31–36)5 bei 
atsiradimo priežastys (Kazlauskas 1968: 10–20; Zinkevičius 1974: 148; Garšva 
1977: 76–87; Kačiuškienė, Girdenis 1982: 189–191) pradėtos nagrinėti eksperi-
mentiniu audiciniu, akustiniu ir spektrografiniu metodu.

Jau XX a. pabaigoje panevėžiškių tyrimuose atsiranda sociolingvistikai bū-
dingų bruožų – vertinant tiriamuosius duomenis, pradedama atsižvelgti į patei-
kėjo amžių. Tai žymu tiek aprašomojo pobūdžio darbuose (Zinkevičius 1975: 85; 
Zinkevičius 1979: 92–93), tiek ir eksperimentiniuose, spektrografiniuose, audi-
ciniuose tyrimuose (Kačiuškienė 1982: 39–45; Garšva 1982a: 68–70; Kačiuškie-
nė 1983: 24–38). Taip lyginta skirtingų kartų panevėžiškių patarmės vartosena.

XXI a. pradžios darbuose pradedama remtis statistiniais, psichoakustiniais, 
spektriniais, oscilografiniais metodais (jie taikomi ir kompleksiniuose darbuo-
se (Markevičienė 2001: 29–32; LKTCh 2004: 30–34, 184–1946; Zinkevičius 
2006: 74–82), ir atskirų autorių tyrimuose (Kačiuškienė 2000: 25–31; Garšva 
2002: 9–18; Kačiuškienė 2003: 88–92; Kačiuškienė 2005a: 49–53; Kačiuškienė 
2005b: 499–503; Kačiuškienė 2009: 61–67; Kačiuškienė 2012: 53–62). Šiuo lai-
kotarpiu daugėja ir sociolingvistinių bruožų turinčių darbų: taikomas anketinis 
metodas (Kačiuškienė 2005c), įsivesti amžiaus (Kačiuškienė 2006; Meiliūnaitė 
2009), išsilavinimo (Kačiuškienė 2013a: 8) kintamieji, tiriama kalbinė savimo-
nė (Kačiuškienė 2013b: 22).

Dažnėjantis sociolingvistikos įtraukimas į panevėžiškių patarmės tyrimus 
rodo, kad XXI a. pradžioje vykstant intensyviam tarmių kaitos procesui įprastų 
metodų šiam reiškiniui nustatyti ir paaiškinti jau neužtenka.

2. TARMIŠKUMO TYRIMO METODIKA

Kintant tarmėms, kinta ir jas nagrinėjanti geolingvistika – ji tapo tarpda-
lykinė: įprastus tarmėtyrininkų tikslus papildo sociolingvistika (pavyzdžiui, 

 5 Šio laikotarpio rezultatai skelbti ir kituose leidiniuose. Minėtini Kazimiero Garšvos Joniškėlio 
apylinkės šnektos tekstai (1982b).

 6 Tarminę kalbą įrašė Aldona Jonaitytė, Stasys Tumėnas, D. Kazilionytė, S. Liolytė, Kazys 
Morkūnas, Aloyzas Vidugiris ir Edmundas Trumpa, transkribavo Aloyzas Vidugiris, Asta 
Leskauskaitė ir Rima Bacevičiūtė.
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atsižvelgiama į sociolingvistinius kintamuosius (amžių, lytį, išsilavinimą ir 
kt.). Geolingvistikai įgijus naujų požymių, XXI a. pradžios tarmėtyros teorinės 
nuostatos ir metodologiniai principai pradedami kvalifikuoti sociogeolingvisti-
kos terminu (Aliūkaitė 2011: 257; Mikulėnienė, Meiliūnaitė 2014).

Kalbos reiškiniai sociogeolingvistiniuose tyrimuose gali būti nagrinėjami 
ne tik šių dviejų krypčių instrumentais, bet ir kitų mokslo sričių metodais. Šio 
straipsnio t ik s la s  – išbandyti vieno iš statistikoje taikomo k la s ter inės ana-
l i zės  metodo tinkamumą rytų aukštaičių panevėžiškių gyvenamųjų vietovių 
panašumams pagal skiriamųjų tarminių ypatybių vartojimo dažnį nustatyti7. 
Tyrimo objek ta s  – panevėžiškių patarmės būdingosios ypatybės.

Atlikta statistinė klasterinė analizė leis patikrinti, kaip grupuojasi tiriamo-
sios vietovės pagal skiriamųjų tarminių ypatybių vartojimo dažnį. Tokiu būdu 
sukuriamas tyrimo modelis tiriamųjų vietovių kalbos tarmiškumui ir periferiš-
kumui išmatuoti – pasirinkus keturis LKA punktus (du centrinius, du paribi-
nius), nustatoma, kaip juose išlaikytos tarminės ypatybės ir ar taikytas modelis 
tinkamas tai atlikti. 

Straipsnyje centrinio ir paribinio LKA punkto sąvokos vartojamos geografi-
niu požiūriu: centriniu vadinama vietovė, geografiškai esanti arčiau rytų aukš-
taičių panevėžiškių ploto centro, paribiniu – gyvenvietė, esanti arti kitų pa-
tarmių ribų. Dėl to kalbos požiūriu gali būti tapusi periferinė (pereiginė, t. y. 
gali būti perėmusi kitų kalbų požymių ar kitų patarmių skiriamųjų tarminių 
ypatybių)8.

Ti r i amąją medž iagą sudaro atsitiktinai pasirinkti 90 min. rytų aukštaičių 
panevėžiškių patarmės garso įrašai. Jie surinkti 1992, 2004, 2012 m. iš vietovių, 
kurios buvo tirtos dar prieš 60 metų (žr. LKA 1977: 21–23, LKA 1982: 9–11, 
LKA 1991: 9–11) – Bučinų (52) (įrašo Nr. LK259701, kompaktinės plokštelės 
registracijos Nr. CD 1496 RAP 116), Pãsvalio (112) (įrašo Nr. LK204602, kom-
paktinės plokštelės registracijos Nr. CD 1508 RAP 122), Kapčinų (138) (įrašo 
Nr. LK029101, kompaktinės plokštelės registracijos Nr. CD 1156 RAP 79) ir 
Stubriškio9 (171)10.

 7 Rytų aukštaičiai panevėžiškiai yra vakarinėje rytų aukštaičių pusėje. Jie ribojasi su vakarų aukš-
taičiais šiauliškiais, rytų aukštaičiais kupiškėnais, anykštėnais ir širvintiškiais (žr. 1 paveikslą).

 8  Apie centrinio ir periferinio LKA punkto terminus plačiau žr.: Morkūnas 1993: 4–7; Kardelis 
2014; Kardelis, Stakutytė 2015).

 9 Šiam įrašui registracijos Nr. dar nesuteiktas, jis saugomas Lietuvių kalbos instituto serveryje 
kartu su kitais 2012 m. surinktais duomenimis.

 10 Įrašai sukaupti 2007–2013 m. vykdant projektą Šiuolaikiniai geolingvistikos tyrimai Lietuvoje: 
punktų tinklo optimizacija ir interaktyvioji tarminės informacijos sklaida (žr. Lietuvių kalbos tarmės). 
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Eksperimentiškai nagrinėjamos trijų moterų (D. N., g. 1926 m., gyv. Buči-
nuose; J. L., g. 1934 m., gyv. Pasvalyjè11; V. M., g. 1909 m., gyv. Klóvainiuo-
se12) ir vieno vyro (B. N., g. 1946 m., gyv. Stubriškyje) panašaus tempo kal-
boje pavartotos tarminės ypatybės13.

Kaip matyti 1 paveiksle, tiriamosios vietovės yra aukštaičių plote, todėl joms 
būdinga visų aukštaičių skiriamoji ypatybė – kirčiuoti dvibalsiai ie, uo išlaikomi 
sveiki, kaip ir bendrinėje kalboje, kitaip nei žemaičių plote (Zinkevičius 1966: 
13–14; LKT 1970: 15; LKTCh 2004: 29). LKA punktai priklauso rytų aukštaičių 
plotui, nes šioje patarmėje siaurinami dvigarsiai an, am, en, em bei buvę nosiniai 
balsiai ą, ę ir tariami kaip ọn, ọm, ẹn, ẹm bei o, e (Zinkevičius 1966: 15, 83–84, 
99–101; LKT 1970: 32–33; LKTCh 2004: 30, 173–175)14.

Pagrindinė skiriamoji panevėžiškių ypatybė – trumpųjų galūnės balsių su-
plakimas, vadinamoji balsių redukcija. Pagal redukcijos laipsnį tiriamieji LKA 
punktai priklauso šiauriniams panevėžiškiams, kurių trumpieji galūnės balsiai 
virto neaiškios kokybės murmamaisiais garsais, skirtingai nuo pietinių, kurie 
trumpuosius a, u galūnėse suplaka į vieną garsą, panašų į u, tačiau nelūpinį, žy-
mimą υ (Zinkevičius 1966: 92, 119–121; LKT 1970: 35; LKTCh 2004: 175–176).

Šiame darbe tiriamųjų vietovių tarmiškumas matuojamas tikrinant nevie-
nodai kirčiuojamų ar skirtingose žodžių dalyse esančių šešių balsių (o, ė, i, u, y, 
ū) ir dviejų dvibalsių (ie, uo) produktyvumą. Papildomai fiksuojamas ir kirčio 
atitraukimo dažnis. Dvi ypatybės yra savitai vartojamos tik šiauriniame pane-
vėžiškių plote.

Nekirčiuotoje pozicijoje šiaurės panevėžiškiai, skirtingai nuo pietinių, dvi-
balsius ie, uo atliepia e, o (Zinkevičius 1966: 16, 87; LKTCh 2004: 176). Išskir-
tinai tiriamosiose vietovėse atitraukiamas ir kirtis – šiaurės panevėžiškių plote 
veikia visuotinio kirčio atitraukimo dėsnis, kai kirtis atitraukiamas ne tik nuo 
trumpos, bet ir nuo ilgos tvirtagalės galūnės ne tik į ilgąjį, bet ir į trumpąjį 
skiemenį, ir intensyvusis sąlyginis kirčio atitraukimas, kai atitraukiama nuo 

 11 Šiame įraše užfiksuotas kelių moterų kalbėjimas. Tačiau didžiąją laiko dalį kalba viena pateikėja, 
todėl tyrime traktuojama, kad tirta šios vienos moters kalba.

 12 Ši pateikėja gyvena Klóvainiuose, tačiau įrašas duomenų bazėje priskirtas Kapčinų (138) 
punktui.

 13 Procentiškai pateikėjų moterų yra daugiau nei pateikėjų vyrų, todėl ir šiame tyrime nagrinėja-
ma daugiau moterų garso įrašų nei vyrų.

 14 Šios ir kitos panevėžiškių tarmę nuo kitų skiriančios ypatybės pastebėtos jau XIX a. pabaigoje – 
apie kirčiuotų kamieno ie, uo, dvigarsių an, en, trumpųjų balsių i, u, kirčiuotų kamieno o ir kitų 
požymių tarimo skirtumus įvairiose šalies dalyse rašė Volteris (Вольтеръ 1886: 1–12).



AGNĖ PUKEVIČIŪTĖ

180 Acta L ingu i s t ic a L ithuan ica LXXII

trumpos galūnės į priešpaskutinį bet kokio ilgumo skiemenį (Zinkevičius 1966: 
37–40, LKT 1970: 34–35, LKTCh 2004: 30–31)15. 

Kitos tiriamosios ypatybės yra universalesnės. Tai ir minėti kirčiuoti kamie-
no ie, uo, kurių kokybė tiriamajame plote nesiskiria nuo kitų aukštaičių ir ben-
drinės kalbos.

Kaip ir visi rytų aukštaičiai, šiaurės panevėžiškiai kirčiuotus (ne atitraukti-
niu kirčiu) trumpuosius u, i ne galūnėje pailgina ir taria labai siaurus (Zinke-
vičius 1966: 107; LKT 1970: 34; LKTCh 2004: 177). Tariant nekirčiuotus ka-
mieno y, ū, elgiamasi atvirkščiai – jie verčiami atitinkamais trumpaisiais i, u 
(Zinkevičius 1966: 110; LKT 1970: 34; LKTCh 2004: 176).

Tačiau skirtingai nuo daugelio aukštaičių, kirčiuotas kamieno o panevėžiš-
kių plote tariamas be a atspalvio, bet nekirčiuotoje galūnėje jis virsta a (Zinke-
vičius 1966: 70). Kirčiuotas kamieno ė paprastai išlaikomas (Zinkevičius 1966: 
74), o nekirčiuotas galūninis ė tariamas e (Zinkevičius 1966: 75; LKTCh 2004: 
176–178).

Taigi tyrime analizuojamas septynių stipriųjų arba ryškiųjų (kirčiuotų ka-
mieno ie, uo, o, ė, i, u, kirčio atitraukimo) ir šešių silpnųjų arba blankiųjų (ne-
kirčiuotų kamieno y, ū, ie, uo, nekirčiuotų galūnės ė, o) panevėžiškių skiriamųjų 
tarminių ypatybių dažnis (žr. 1 lentelę)16. Šie požymiai yra gajūs ir, kaip ma-
tyti jų vartojimo dažnio lentelėje, daug kartų pasitaikantys panevėžiškių kal-
boje. Tai rodo ir naujausi atlikti šios patarmės tyrimai (žr. Aliūkaitė et al. 2014: 
188–191).

Surinkta tiriamųjų tarminių vietovių medžiaga apdorota keliais etapais: 
1) klausyta iš tiriamųjų LKA punktų įvairiais laikotarpiais surinktų garso įrašų; 
2) atlikta garso įrašų analizė – jų klausantis, fiksuotas 13 skiriamųjų panevėžiš-
kių tarminių ypatybių pavartojimo dažnis; 3) dažniai suvesti į SPSS Statistics 
kompiuterinę programą ir atlikta klasterinė analizė17.

Pritaikius k la s ter inės ana l i zės  metodą, nustatytas pasirinktų keturių 
rytų aukštaičių panevėžiškių patarmės LKA punktų panašumas ir jie suskirstyti 

 15 Paprastai kirtis nuo galūnės neatitraukiamas aukštesniojo laipsnio prieveiksmiuose, oksitonuose 
įvardžiuose ir būsimojo laiko III asmens formose (Zinkevičius 1966: 38), daugiaskiemenių žo-
džių galūnės kirtis atitraukiamas į artimiausią skiemenį (Zinkevičius 1966: 39), neatitraukiamas 
į priešdėlį (LKTCh 2004: 180).

 16 Pagrindiniai stipriųjų (arba ryškiųjų) ir silpnųjų (arba blankiųjų) ypatybių skyrimo kriterijai – 
paplitimo plotas, atpažįstamumas ir išlyginimas: stipriosios ypatybės yra būdingos palyginti 
mažam tam tikros patarmės plotui, greitai pastebimos ir lengvai išlyginamos, o silpnosios ypa-
tybės būdingos daugeliui giminingų patarmių, jos sunkiau pastebimos, todėl ir nelinkstama jų 
koreguoti (Aliūkaitė, Mikulėnienė 2014: 46–47).

 17 Apie programą plačiau žr.: IBM SPSS Statistics; Vaitkevičius, Saudargienė 2006.
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1 PAV. Tiriamosios rytų aukštaičių panevėžiškių vietovės (Mikulėnienė, Meiliūnaitė 
2014: 189)
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į panašių objektų grupes – klasterius. Tiriamieji duomenys sugrupuoti taip, kad 
skirtumai iš tiriamųjų vietovių sudaryto klasterio viduje būtų kuo mažesni, o 
tarp klasterių – kuo didesni (Čekanavičius, Murauskas 2002: 195; Vaitkevičius, 
Saudargienė 2006).

1 LENTELĖ.  Panevėžiškių skiriamųjų tarminių ypatybių pavartojimo dažnis tiriamo-
siose vietovėse18

STIPRUMAS YPATYBĖ

BUČINAI
Įrašo trukmė 

43 min. 
8 sek.

PASVALỸS 
Įrašo trukmė 

46 min. 
42 sek.

KAPČINAI 
Įrašo trukmė 

28 min. 
28 sek.

STUBRIŠKIS 
Įrašo trukmė

62 min. 11 sek.

Stiprioji Kirčiuotas kamieno ie 
išlaikomas ~ 79 ~ 55 ~ 28 ~ 66

Stiprioji Kirčiuotas kamieno uo 
išlaikomas ~ 42 ~ 16 ~ 21 ~ 24

Stiprioji Kirčiuotas kamieno ė 
išlaikomas ~ 59 ~ 67 ~ 50 ~ 70

Stiprioji Kirčiuotas kamieno o 
išlaikomas ~ 65 ~ 87 ~ 40 ~ 63

Stiprioji Kirčiuotas kamieno u 
ilginamas ~ 70 ~ 50 ~ 47 ~ 87

Stiprioji Kirčiuotas kamieno i 
ilginamas ~ 63 ~ 70 ~ 50 ~ 83

Stiprioji Kirčio atitraukimas ~ 88 ~ 90 ~ 68 ~ 137
Silpnoji Nekirčiuotas kamieno 

uo verčiamas ọ ~ 2 ~ 3 ~ 1 ~ 4

Silpnoji Nekirčiuotas kamieno 
ie verčiamas ẹ ~ 7 ~ 13 ~ 4 ~ 12

Silpnoji Nekirčiuotas kamieno 
y verčiamas i ~ 15 ~ 12 ~ 10 ~ 25

Silpnoji Nekirčiuotas kamieno 
ū verčiamas u ~ 4 ~ 1 0 ~ 7

Silpnoji Nekirčiuotoje galūnėje 
ė verčiamas e ~ 40 ~ 28 ~ 8 ~ 41

Silpnoji Nekirčiuotoje galūnėje 
o verčiamas a ~ 121 ~ 78 ~ 86 ~ 157

 18 Įrašų klausėsi gimtatarmė tyrėja. Kadangi dažnis fiksuotas klausantis spontaninės sakytinės 
kalbos garso įrašų, dėl žmogiškųjų faktorių pateikti duomenys gali turėti paklaidų.
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Tyrime pasirinkta eksperimentiškai išbandyti du klasterių sudarymo meto-
dus – hierarchinį ir nehierarchinį (dviejų žingsnių). Jie skiriami pagal tai, kaip 
parenkami jų panašumo matai, atstumo tarp klasterių nustatymo kriterijai bei 
kokia skirstymo į klasterius strategija. Pagrindinis jų skirtumas – tiriamuosius 
duomenis grupuojant dviejų žingsnių klasterinės analizės metodu, iš anksto ži-
nomas (pasirenkamas) klasterių skaičius (Čekanavičius, Murauskas 2002: 202).

Analizuojant gautus klasterinės analizės rezultatus, įvertinama tai, kad dar-
be tiriama spontaninė pateikėjų kalba, o ne vienodi tekstai, kalbėjimo sąlygos 
yra skirtingos ir tiriamųjų duomenų imtis labai maža, todėl klasterinės analizės 
rezultatai gali būti ne visai tikslūs. Tačiau šiame darbe, atsižvelgiant į tiriamą-
ją medžiagą, numatoma tik patikrinti, ar šis metodas apskritai atskleis vietovių 
pagal pavartotų tarminių ypatybių dažnį grupavimosi dėsningumus. Tiksliau 
tariant, tikrinama, ar klasterinė analizė gali atskleisti pagal vartojamų tarminių 
ypatybių dažnį į periferiškumą linkusias vietoves ir parodyti geriausiai tarmi-
nes ypatybes išlaikiusių vietovių panašumą, atsižvelgiant į įvairius veiksnius, 
pavyzdžiui, geografinį atstumą, paribinę vs. centrinę vietovių padėtį rytų aukš-
taičių panevėžiškių patarmės ribose, sociogeolingvistinius skirtumus.

3. KLASTERINĖ PANEVĖŽIŠKIŲ SKIRIAMŲ-
JŲ YPATYBIŲ ANALIZĖ

Siekiant patikrinti, kaip pagal 13 pagrindinių panevėžiškių skiriamųjų ypa-
tybių vartojimo dažnį (žr. 1 lentelę) grupuojasi tiriamosios vietovės, pasitelk-
tas vienas hierarchinis ir vienas nehierarchinis metodas – SPSS Statistics kom-
piuterine programa atlikta hierarchinė (jungimo) ir dviejų žingsnių klasterinė 
analizė. 

Dėl mažo duomenų kiekio abiem atvejais pasirinktas minimalus klasterių 
skaičius – 2. Gauti hierarchinės klasterinės analizės rezultatai rodo, kad Bu-
činuose, Pasvalyjè ir Kapčinuose skiriamųjų tarminių ypatybių vartojamo 
dažnis yra panašiausias, todėl šie LKA punktai suformavo vieną klasterį. Kitą 
panašių objektų grupę sudaro Stubriškis (žr. 2 lentelę). 

2 LENTELĖ.  Hierarchinės klasterinės analizės rezultatai pagal 13 skiriamųjų rytų 
aukštaičių panevėžiškių ypatybių vartojimo dažnį

Klasterio Nr. Į klasterį patekęs LKA punktas
1 Bučinai, Pasvalỹs, Kapčinai
2 Stubriškis
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Kadangi pirmąjį klasterį sudaro paribinis (Bučinai) ir du centriniai (Pasva-
lỹs, Kapčinai) LKA punktai, galima teigti, kad skiriamosios tarminės ypatybės 
tiriamosiose vietovėse gali būti panašiai gerai išlaikomos, nepaisant jų geografi-
nės padėties. Kita vertus, mažiausiai į kitus tris tiriamuosius LKA punktus pa-
našios panevėžiškių tarminio ploto pakraštyje esančios Stubriškio gyvenvie-
tės duomenys rodo, kad būdingosios panevėžiškių tarminės ypatybės gali būti 
prasčiau išlaikomos paribiniame LKA punkte.

Dendrograma vaizdžiai parodoma, kokia seka klasteriai buvo jungiami 
(žr. 2 paveikslą). Joje matyti, kad panašiausi yra paribinis ir centrinis LKA 
punktai – Bučinų ir Pãsvalio gyvenamosiose vietovėse panevėžiškių skiria-
mųjų ypatybių vartojimo produktyvumas yra panašus. Mažiau šių požymių 
pasitaikė prie Kapčinų gyvenančio pateikėjo kalboje. Labiausiai išsiskiria pa-
ribinis LKA Stubriškio punktas – tarmiškumo lygis šioje gyvenvietėje ma-
žiausiai panašus į kitų trijų tiriamųjų vietovių.

2 PAV. Klasterių jungimo dendrograma (1 Bučinai, 2 Pasvalỹs, 3 Kapčinai, 
4 Stubriškis)

Tokius hierarchinės klasterinės analizės rezultatus galėjo lemti įvairios so-
ciogeolingvistinės LKA punktų priežastys: Stubriškio kaimas, kitaip nei kiti 
trys, yra arčiausiai didžiojo apskrities miesto (pagrindinio urbanizacijos traukos 
centro) Pãnevėžio, todėl, palyginti su kitais LKA punktais, patarmei bendrinė 
kalba gali daryti poveikį, lemiantį mažesnį tarminių ypatybių vartojimo dažnį. 
Rezultatus galėjo paveikti ir tai, kad Stubriškis yra LKA paribio punktas – jis 
ribojasi su kupiškėnais ir dalis šio kaimo gyventojų yra nevietiniai, kalbantys 
pusiau tarmine kalba19. 

 19 Galimybė, kad taip rezultatus paveikė ilgiausias LKA Stubriškio punkto garso įrašas, atmeta-
ma, nes, palyginti šio LKA punkto duomenis su kitose vietovėse užfiksuotu tarminių ypatybių 
pavartojimo dažniu, rezultatai gana panašūs. Taip pat įraše pateikėjas kalba ne vienas – jis yra 
nuolat klausinėjamas tyrėjų.
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Šie argumentai leidžia daryti prielaidą, kad LKA Stubriškio punktas gali 
būti periferinis – kartu su būdingosiomis rytų aukštaičių panevėžiškių ypaty-
bėmis tiriamojoje gyvenvietėje galimai vartojamos ir kitų patarmių (uteniškių, 
kupiškėnų) ar bendrinės kalbos elementai, dėl šių priežasčių jis sudaro atskirą 
grupę. 1 paveiksle matyti, kad Bučinai taip pat yra paribinis LKA punktas – 
jis ribojasi su šiauliškiais. Tačiau, kaip rodo hierarchinės klasterinės analizės 
rezultatai, dėl jo skiriamųjų panevėžiškių tarminių ypatybių gajumo abejonių 
nekyla – šis kaimas pagal tiriamuosius duomenis panašiausias į Pãsvalį, kurio 
patarmė, remiantis naujausiais tyrimais, yra stiprus vakarinių rytų aukštaičių 
geolektas (Aliūkaitė, Mikulėnienė 2014: 261)20. Taigi panevėžiškių patarmės 
ploto paribyje esančiuose Bučinuose yra vienodai gerai išlaikomos tarminės 
ypatybės, kaip ir tarminio ploto centre esančioje vietovėje. Vadinasi, paribinio 
LKA Bučinų punkto, kitaip nei Stubriškio, nėra pagrindo vadinti periferiniu.

Atlikta dviejų žingsnių klasterinė analizė rodo kiek kitokius rezultatus: ski-
riamųjų tarminių ypatybių vartojimo dažnis yra panašiausias Bučinuose, Pa-
svalyjè ir Stubriškyje, šie LKA punktai sudaro vieną panašių objektų grupę, 
o Kapčinai – kitą (žr. 3 lentelę). 

3 LENTELĖ.  Dviejų žingsnių klasterinės analizės rezultatai pagal 13 skiriamųjų rytų 
aukštaičių panevėžiškių ypatybių vartojimo dažnį

Klasterio Nr. Į klasterį patekęs LKA punktas
1 Bučinai, Pasvalỹs, Stubriškis
2 Kapčinai

Tačiau kitaip nuo anksčiau gautų duomenų, šį kartą grupuojasi vienas cen-
trinis (Pasvalỹs) ir du paribiniai (Bučinai, Stubriškis) LKA punktai, o antrąjį 
klasterį sudaro ne paribinė, o centrinė gyvenamoji vietovė (Kapčinai). Gauti 
rezultatai kelia abejonių – jie rodo, kad stipriosios ir blankiosios tarminės ypa-
tybės gali būti geriau išlaikomos paribiniuose LKA punktuose nei centriniame. 

4 lentelėje matyti, kad pirmąjį klasterį sudarančiuose LKA punktuose visų 
pavartotų ypatybių vidurkiai yra aukštesni nei antrojo. Tai reikštų, kad pirmojo 
klasterio LKA punktuose yra geriau išlaikytas tarmiškumas nei antrojo – Bu-
činuose, Pasvalyjè ir Stubriškyje visų tiriamųjų ypatybių pavartojimo daž-
nis yra didesnis nei Kapčinuose. Abejonių gali kelti tai, kad pirmajame klaste-
ryje beveik visi duomenys labai išsibarstę (standartinis nuokrypis svyruoja nuo 

 20 Geolektu vadinamas „[...] nehomogeniškas (nevienalytis) regioninis kalbos variantas, neturintis 
labai aiškių geografinių ribų arealo. Kalbiniu požiūriu jis yra tradicinės tarmės tęsinys, išlaikęs 
tam tikrą senųjų tarminių ypatybių pluoštą“ (Aliūkaitė, Mikulėnienė 2014: 41).
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nedidelio (1) iki labai aukšto – net 39,552). Galbūt tai būtų galima paaiškinti 
tuo, kad tyrime nagrinėjamos reikšmės yra gana didelės. O kuo didesni reikš-
mių vidurkiai, tuo didesni ir standartiniai nuokrypiai.

Patys mažiausi Kapčinų vietovėje pavartotų ypatybių dažniai (žr. 1 lentelę), 
kurie, žinoma, sutampa su pateiktais vidurkiais (nekirčiuotų kamieno ū – 0 pa-
vartojimo atvejų, nekirčiuotų kamieno uo – 1, nekirčiuotų kamieno ie – 4) rodo, 
kad minėtos silpnosios ypatybės šiame LKA punkte yra neproduktyvios, men-
kai išlaikomos pateikėjų kalboje. Būtų galima manyti, kad dėl šios priežasties 
jos yra linkusios išnykti, būti pakeistos kitais variantais. Tačiau šie duomenys 
nedaug skiriasi nuo kitą klasterį sudarančių trijų LKA punktų pavartotų ypa-
tybių dažnio vidurkių (atitinkamai 4, 3 ir 10,67). Todėl linkstama manyti, kad 
nekirčiuoti kamieno ū, uo, ie visose keturiose vietovėse gyvenančių pateikėjų 
kalboje pasitaiko retai, bet yra išlaikyti.

Tyrime neatmetama tikimybė, kad tiems patiems duomenims taikant skir-
tingus klasterinės analizės metodus galima gauti skirtingus rezultatus (Čeka-
navičius, Murauskas 2002: 196). Tačiau daroma prielaida, kad tokius rezultatus 
galėjo lemti nevienoda tirtų garso įrašų trukmė – dėl šios priežasties trumpiau-
siame LKA Kapčinų punkto įraše pavartota mažiau nagrinėjamų ypatybių nei 
kituose trijuose. Tai galėjo turėti įtakos ir gautiems mažiems šios gyvenamosios 
vietovės skiriamųjų ypatybių vartojimo dažnio vidurkiams, rodantiems šiame 
kaime esant žemą tarmiškumo lygį. 

Siekiant pagrįsti prielaidą, dirbtinai sunormintas Kapčinuose pavartotų 
ypatybių dažnis (SPSS Statistics programoje šiame LKA punkte pavartotas ski-
riamųjų tarminių ypatybių dažnis pakeistas į kitų trijų LKA punktų visų daž-
nių vidurkius) ir vėl pakartoti skaičiavimai. Tai atlikus, rezultatai sutapo su hie-
rarchinėje analizėje gautais duomenimis (žr. 5 lentelę).

5 LENTELĖ.  Dviejų žingsnių klasterinės analizės rezultatai pagal 13 skiriamųjų rytų 
aukštaičių panevėžiškių ypatybių vartojimo dažnį, dirbtinai sunormi-
nus Kapčinuose pavartotų ypatybių dažnį

Klasterio Nr. Į klasterį patekęs LKA punktas
1 Bučinai, Pasvalỹs, Kapčinai
2 Stubriškis

Palyginus abiem metodais gautus tiriamųjų LKA punktų grupavimosi rezul-
tatus, išryškėja tendencija – pagal tarminių ypatybių pavartojimo dažnio pa-
našumą vieno klasterio niekada nesudaro tik centriniai LKA punktai, o kito – 
tik paribiniai. Tai patvirtina nuostatą, kad rytų aukštaičių panevėžiškių plote 
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tarmiškumas gali būti panašiai gerai išlaikomas ir centrinėse, ir tarminio ploto 
paribyje esančiose gyvenamosiose vietovėse (šiuo atveju – Bučinuose).

Hierarchinės ir dviejų žingsnių (sunorminus duomenis) klasterinės analizės 
rezultatai taip pat leidžia manyti, kad LKA paribio punktas ne visada yra peri-
ferinis: galbūt LKA Stubriškio tarminį punktą ir būtų galima vadinti periferi-
niu, nes jo rezultatai labiausiai skiriasi nuo kitų trijų vietovių duomenų. Tačiau 
Bučinai, nepaisant savo geografinės padėties panevėžiškių tarminiame plote, 
nėra periferinis LKA punktas – jame tarminės ypatybės yra vienodai gerai iš-
laikytos, kaip ir LKA centriniuose Pãsvalio ir Kapčinų punktuose.

Dėl norminimo proceso pasikeitus rezultatams, pasikeitė ir LKA punktuose 
pavartotų ypatybių dažnio vidurkiai – jie neženkliai sumažėjo pirmojoje pana-
šių objektų grupėje ir išaugo antrajame klasteryje (žr. 6 lentelę). 

Gauti duomenys rodo, kad visos silpnosios ir didžioji dalis stipriųjų ypatybių 
yra geriau išlaikomos Stubriškio nei Bučinų, Pãsvalio ir Kapčinų gyvena-
mosiose vietovėse. Tai leidžia suabejoti anksčiau tyrime daryta prielaida, kad 
dėl skirtingų sociogeolingvistinių priežasčių Stubriškyje tarmiškumo lygis 
yra žemiausias. Atvirkščiai, LKA Stubriškio punktas iš kitų trijų išsiskiria 
produktyvia kirčiuotų kamieno ė, i, u, kirčio atitraukimo, nekirčiuotų kamieno 
ie, uo, y, ū ir nekirčiuotų galūnės ė, o vartosena – šios ypatybės yra gajos ir lin-
kusios išlikti gyvenamosios vietovės pateikėjų kalboje.

Minėti tarminiai požymiai gana gerai išlaikyti ir Bučinuose, Kapčinuose 
bei Pasvalyjè, nors taip griežtai teigti neleidžia pirmajame klasteryje labai išsi-
barstę tiriamieji duomenys (standartinis nuokrypis svyruoja nuo 0,577 nekir-
čiuotų kamieno uo iki 24,269 nekirčiuotų galūnės o).

Šie rezultatai paaiškina, kodėl LKA Stubriškio punktas sudarydavo atski-
rą klasterį pagal hierarchinės ir dviejų žingsnių (sunorminus duomenis) klas-
terinės analizės rezultatus. Taip pat jie paneigia tyrime darytą prielaidą, kad 
Stubriškyje pavartotų tarminių ypatybių dažnis skiriasi nuo kitų trijų LKA 
punktų dėl to, kad jis yra periferinis. Gauti dviejų žingsnių klasterinės analizės 
duomenys leidžia teigti, kad dėl vyraujančio minėtų tarminių ypatybių produk-
tyvumo šios gyvenamosios vietovės, nors ji ir paribinė, nėra pagrindo vadinti 
periferine.

Atliktos analizės duomenys taip pat patvirtina nuostatą, kad tarmiškumo 
požiūriu LKA Bučinų punktas nėra periferinis – šios vietovės skiriamųjų ypa-
tybių vartojimo dažnio vidurkiai panašūs į kitų dviejų LKA centrinių – Kap-
činų ir Pãsvalio – punktų. Taigi galima matyti, kad panevėžiškių tarminio 
ploto paribyje esančių LKA Bučinų ir Stubriškio punktų tarmiškumui ne-
daro įtakos nei stipri, bet smarkiai nykstanti kupiškėnų patarmė, nei mažiau 
ryškių tarminių ypatybių turintys šiauliškiai.
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Bučinų, Kapčinų ir Pãsvalio gyvenamosiose vietovėse aukštesni nei 
Stubriškio yra tik trijų stipriųjų ypatybių vartojimo dažnio vidurkiai – tai 
kirčiuotų kamieno ie, uo, o. Todėl apibendrinant galima teigti, kad minėtų tri-
jų LKA punktų tarmiškumą palaiko stipriųjų ypatybių dominavimas pateikėjų 
kalboje, o Stubriškio – labiau silpnųjų nei stipriųjų. 6 lentelėje taip pat maty-
ti, kad nekirčiuoti kamieno ie, uo, ū visose tiriamosiose vietovėse yra gana retai 
pasitaikančios skiriamosios ypatybės. Tačiau nevertėtų teigti, kad šie požymiai 
linkę išnykti – manoma, kad apskritai pateikėjų kalboje pasitaiko mažai žodžių 
su šiomis ypatybėmis (pavyzdžiui, piemuõ, puodỹnė, pūgà).

Žvelgiant į atskirų ypatybių gajumą (žr. 1, 4 ir 5 lenteles), matyti, kad ke-
turiuose tiriamuosiuose LKA punktuose didžiausią polinkį išlikti turi kirčiuoti 
kamieno ie, o, ė, i, u, kirčio atitraukimas ir silpnoji ypatybė – nekirčiuotas galū-
nės o. Jos yra dažniausiai vartojamos nagrinėjamose gyvenamosiose vietovėse. 

Rečiausiai pateikėjų kalboje pasitaiko silpnosios ypatybės – nekirčiuoti ka-
mieno ie, uo, y, ū, ė – ir viena stiprioji – kirčiuoti kamieno uo. Ar jos linkusios 
išnykti, yra jau kitų, išsamesnių, tyrimų klausimas.

4. IŠVADOS

Eksperimentiškai pritaikius klasterinės analizės metodą keturių LKA rytų 
aukštaičių panevėžiškių punktų panašumui, tarmiškumui ir periferiškumui nu-
statyti, galima daryti tokias preliminarias išvadas.

Tyrime taikytas klasterinės analizės modelis yra tinkamas – šiuo metodu at-
skleisti keturių LKA panevėžiškių punktų grupavimosi pagal tiriamuosius dy-
džius dėsningumai.

Analizė rodo, kad paribiniai LKA punktai tarmiškumo požiūriu nebūtinai 
yra periferiniai – rytų aukštaičių panevėžiškių tarminio ploto paribyje esančio-
se Bučinų ir Stubriškio vietovėse tarmiškumas puikiai išlaikytas, šie LKA 
punktai nėra perėmę patarmių, su kuriomis ribojasi, aiškių tarminių požymių.

LKA Bučinų, Pãsvalio ir Kapčinų punktuose tarmiškumas geriausiai iš-
laikomas dėl stipriųjų ypatybių (kirčiuotų kamieno ie, uo, o) dominavimo patei-
kėjų kalboje, o Stubriškio – labiau silpnųjų (nekirčiuotų kamieno ie, uo, y, ū ir 
nekirčiuotų galūnės ė, o) nei stipriųjų (kirčiuotų kamieno ė, i, u, kirčio atitrau-
kimo). Kitos tyrime nagrinėtos ypatybės aiškių dėsningumų nerodo.

Klasterinės analizės metodu nagrinėjant tarmes, labai svarbi tiriamosios me-
džiagos atranka: reikėtų rinktis panašios trukmės garso įrašus, didesnį jų kiekį. 
Rezultatams įtakos gali turėti ir įvairus jų surinkimo laikotarpis, pateikėjų kal-
bėjimo tempas. Siekiant išvengti netikslumų, ypatybių vartojimo dažnį turėtų 
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vertinti puikiai tarminius požymius išmanantis specialistas. Tyrimui būtų gali-
ma naudoti transkribuotus tekstus.
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Eastern Aukštaitian of Panevėžys: Cluster 
Analysis in Search of Dialecticism

SUM M A RY

This paper aims to test the appropriateness of one of the statistical methods – cluster 
analysis (both hierarchical and two-steps) – to determine the similarity of the populated 
localities of Eastern Aukštaitian of Panevėžỹs in accordance with the frequency of usage 
of distinctive dialectal features. The grouping peculiarities that emerged from the analysis 
of the research areas allow us to create a model to measure the dialecticism and periphe-
rality of the research areas. 



 Straipsniai / Articles 195

Rytų aukštaičiai panevėžiškiai:  
klasterinė analizė ieškant tarmiškumo 

90 minute long recordings of the Eastern Aukštaitian of Panevėžỹs collected from two 
central – Pasvalỹs (112), Kapčinai (138) – and two marginal – Bučinai (52), Stubriškis 
(171) – dialectal points were randomly selected for this study. While listening to the re-
cordings, the frequencies of usage of 13 dialectal features of the Eastern Aukštaitian of 
Panevėžỹs were identified: 7 of the dialectal features are strong (the stressed ie, uo, o, ė, i, u 
in the stem and the retraction of accent), while 6 of them are weak (the unstressed y, ū, ie, 
uo in the stem and the unstressed ė, o in the ending). The frequencies were then entered 
into the SPSS Statistics computer program and the cluster analysis was performed.

The results suggest that the cluster analysis (both hierarchical and two-steps) model ap-
plied in the research is suitable for revealing the grouping patterns of the Eastern Aukštai-
tian of Panevėžỹs LLA points according to the research dimensions. The analysis indicates 
that the marginal LLA points are not necessarily peripheral – dialectal features are per-
fectly maintained in the marginal areas of Bučiūnai and Stumbriškis.

In Bučinai, Pasvalỹs and Kapčinai points of LLA dialecticism is better maintained 
due to the strong features (the stressed ie, uo, o in the stem), while in Stubriškis – the 
weak ones (the unstressed ie, uo, y, ū in the stem and the unstressed ė, o in the ending) more 
than the strong ones (the stressed ė, i, u in the stem and the retraction of accent). Other 
analyzed features show no clear regularities.

The research indicates that the selection of the research material is very important for 
the examination of dialects by the cluster analysis method: recordings of similar duration 
and a higher number of them should be selected. The results may be influenced by a dif-
ferent collection period or the speech rate of informants. To avoid the inaccuracies, the 
frequency of the usage of dialectal features should be examined by the specialist of dialec-
tal features. Transcribed texts, as well, could be used for the research.

Įteikta 2015 m. sausio 21 d. 
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ANŽELIKA GAIDIENĖ
Lietuv ių ka lbos ins t i tut a s

Moksl inių ty r imų kryptys: leksikologija ir leksikografija.

SEMANTINĖS 
VEIKSMAŽODŽIO GERTI 
SINONIMŲ ATSIRADIMO 
PRIEŽASTYS

Semantic Reasons of Appearance of Synonyms 
of the Verb to drink 

ANOTACIJA

Šio straipsnio objektas yra gausi ir netirta semantinė grupė – lietuvių kalbos gėri̇̀mo 
veiksmažodžiai, išrinkti iš rengiamo Bendrinės lietuvių kalbos žodyno. Tyrimu siekiama nu-
statyti, kokie tikrovės reiškinių, daiktų ar veiksmų požymiai kalboje virsta semantiniais 
požymiais, lemiančiais naujų gėrimo veiksmažodžių atsiradimą. Straipsnio pabaigoje pa-
teikiamas sukurtas preliminarus veiksmažodžio gerti sinonimų tinklas.

 ESMINIAI ŽODŽIAI:  sinonimas, konceptas, nominacija, leksinė reikšmė, semantinis po-
žymis, sinonimų tinklas. 

ANNOTATION 

The object of this article is a rich semantic group which has not been analysed before – 
drinking verbs of the Lithuanian language taken from the Dictionary of the Standard 
Lithuanian Language which is currently in the process of compilation. The research seeks 
to estimate which features of the actual phenomena, things or actions become semantic 
features in the language, which determine the rise of new drinking verbs. A preliminary 
synonym network of the verb to drink is given at the end of the article.

 KEY WOR DS:  synonym, concept, nomination, lexical meaning, semantic featu-
re, synonyms network.
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Sinonimų teorijos klausimą iki šiol gvildena įvairūs pasaulio leksinės seman-
tikos specialistai – Jurij D. Apresjan (1974), John R. Taylor (2003), M. Ly-

nne Murphy (2003), Petra Storjohann (2010) ir kt. Vis dar diskutuojama sino-
nimų sąvokos supratimo, sinonimų nustatymo, klasifikacijos, eilių sudarymo ir 
kt. klausimais. Taikant kalbos technologijas kuriami sinonimų tinklai, sinoni-
mų bazės, rašomi nauji sinonimų žodynai. 

Lietuvių kalbotyroje sinonimai (konkrečiau – leksiniai) mažai tirti1. Vienas 
iš pirmųjų sinonimų tyrėjų yra Antanas Lyberis, kuris šia tema apsigynė di-
sertaciją Lietuvių kalbos sinonimų žodynas ir jo sudarymo principai (1959), parašė 
pirmąjį ir kol kas vienintelį Sinonimų žodyną (Lietuvių kalbos sinonimų žodynas 
1961 m.; Sinonimų žodynas 1981 m. ir šio žodyno antras pataisytas leidimas 
2002 m.). Šio mokslininko indėlis į lietuvių kalbos sinonimų tyrimus yra itin 
vertingas. A. Lyberis savo darbuose nemažai dėmesio skyrė sinonimų apibrėži-
mo, jų identifikacijos, atrankos, eilių sudarymo, sinonimų žodyno rašymo prin-
cipams ir kitiems klausimams (plačiau žr. Lyberis 2009: 21–82). Jo suformuluo-
tos ir aprašytos teorinės nuostatos iki šiol yra vertinamos.

Lietuvių lingvistinėje literatūroje nuodugniai ištirti ir aprašyti darybiniai 
sinonimai – Jolanta Vaskelienė šia tema apgynė disertaciją, išleido mokomąją 
priemonę Darybiniai sinonimai (2000), parašė straipsnių. Sintaksinius sinonimus 
yra plačiai ištyrusi Elena Valiulytė Dabartinės lietuvių kalbos sintaksiniai sinoni-
mai: vietos, laiko ir priežasties raiška (1998) ir kt.

Leksinių sinonimų klausimu parašyta straipsnių, skirtų konkretiems sinoni-
mams, jų etimologijai, vartosenai aptarti, pvz.: Vinco Urbučio „Žodžio trum-
pas keleto tarminių sinonimų etimologija“ (1965), „Lie. pašinas ir (trm.) pašai-
ža – bendrašakniai sinonimai“ (1998); Nijolės Sližienės „Veiksmažodžių stigti, 
stokoti, trūkti sinonimiškoji reikšmė ir jų vartojimo ypatumai“ (2005); Vito La-
bučio „Gabenimo veiksmažodžių semantika ir sinonimika“ (2007); Evaldos Ja-
kaitienės „Dėl sinonimijos ir daugiareikšmiškumo santykių“ (2007) ir kt. 

Tačiau naujų, gvildenančių sinonimų atsiradimo priežastis, tiriančių sinoni-
mų semantinius požymius, taikančių naujus metodus, kalbos technologijas ir 
kt., leksinių sinonimų tyrimų nėra. 

Šio straipsnio objektu pasirinkti veiksmažodžiai, priklausantys konceptui 
GERtI. Tyrimu siekiama nustatyti, kokie tikrovės reiškinių, daiktų ar veiks-
mų požymiai kalboje virsta semantiniais požymiais, lemiančiais naujų gėrimo 
veiksmažodžių atsiradimą. Siekiant tikslo išsikelti tokie uždaviniai: nustatyti 

 1 Bendrieji sinonimiškumo klausimai yra aprašyti Evaldos Jakaitienės knygose Lietuvių kalbos 
leksikologija (1980) ir Leksikologija (2009; 2010). Taip pat sinonimus yra tyrę Juozas Pikčilingis 
(Leksinė ir gramatinė sinonimika, 1969; skyrelis apie sinonimus „Lietuvių kalbos stilistikos“ an-
troje dalyje, 1975) ir Kazimieras Župerka (Lietuvių kalbos stilistika, 1983). 
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lietuvių kalbos gėrimo veiksmažodžių nominacijos būdus; išnagrinėti seman-
tines nagrinėjamų veiksmažodžių struktūras; nustatyti ir aprašyti semantinius 
veiksmažodžių reikšmių tarpusavio santykius; remiantis ištirta medžiaga su-
kurti preliminarų lietuvių kalbos gėrimo veiksmažodžių sinonimų tinklą.

Straipsnyje pateiktas tyrimas grįstas kognityvinės ir struktūrinės lingvisti-
kos metodais. 

Konceptui GERtI reikšti bendrinė lietuvių kalba turi nemažai veiksmažodžių. 
Veiksmažodis gerti yra pagrindinis (centrinis) žodis, lietuvių kalboje plačiausiai2 
vartojamas gėrmui nusakyti. Baigiamame rengti Bendrinės lietuvių kalbos žody-
ne (vyr. redaktorė Danutė Liutkevičienė) iš viso užfiksuota apie penkiasdešimt 
veiksmažodžių3, kurių reikšmės eksplikuojamos ʻsiurbti ar ryti skystįʼ. Tokia 
konceptui GERtI priklausančių veiksmažodžių gausa rodo, kad sinonimijos reiš-
kinys bendrinėje lietuvių kalboje yra labai išplėtotas, vadinasi, būtinas tirti, kad 
nustatytume jo funkcionavimo kalboje priežastis.

Straipsnyje remiamasi tokiais teoriniais aspektais.
1. Koncepto terminas lingvistikoje suprantamas įvairiai, vienų jis tapatinamas 

su sąvoka (Jakaitienė 2010: 46), kitų suprantamas plačiau – „kaip heterogeninis 
daugiadimensis žinių apie pasaulį ir patyrimo vienetas“ (Gudavičius 2011: 112), 
dar kitų darbuose išryškinama koncepto komunikacinė funkcija (Lassan 2002: 
32). Pritariama nuomonei, kad konceptas yra struktūruoto žinojimo vienetas, vi-
sos žinios apie daiktą ir reiškinį, užfiksuotos žmonių, kalbančių ta kalba, sąmo-
nėje (Kvašytė, Papaurėlytė 2013: 108). Vadinasi, konceptas nebūtinai gali turėti 
kalbinę raišką, pavyzdžiui, lietuvių ir rusų kalbose yra konceptas jAUNAVEDŽIAI 
(молодожены) ʻneseniai susituokę,̓ bet nėra žodžio, kuris įvardytų konceptą ʻse-
niai vedę sutuoktiniaiʼ (Popova, Sternin 2007: 35). Tačiau leksinei semantikai yra 
svarbi koncepto kalbinė raiška. Kaip teigia Aloyzas Gudavičius, „kiekviena nomi-
nacija aktualizuoja paskirus koncepto bruožus, pavyzdžiui, žirgas, kumelys, kuinas, 
kumeliukas pabrėžia atskirus koncepto ʻarklysʼ požymius“ (Gudavičius 2009: 51). 

Atpažinti, kokie koncepto GERtI požymiai4 aktualizuojami šiam konceptui pri-
klausančių veiksmažodžių reikšmėse, gali padėti nagrinėjamo koncepto turinį suda-
rantys atitinkamo fiziologinio veiksmo scenarijaus elementai (plačiau žr. Gaidienė 
2015). Lentelėje pateikti scenarijaus elementai buvo nustatyti remiantis konteksto 
analize (duomenys imti iš Dabartinės lietuvių kalbos tekstyno (toliau – DLKT).

 2 Dabartinės lietuvių kalbos tekstyne rasta per dešimt tūkstančių veiksmažodžio gerti vartosenos pa-
vyzdžių. Pavyzdžių ieškota pagal šaknį ger- (gėr-) pasirenkant asmenuojamąsias ir neasmenuo-
jamąsias veiksmažodžio formas.

 3 Po galutinio Bendrinės lietuvių kalbos žodyno redagavimo šiame straipsnyje pateikti žodyno 
straipsniai gali keistis. 

 4 Kognityvinėje lingvistikoje vartojamas atributo terminas (plačiau žr. Ungerer, Schmid 1996: 22).
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1 LENTELĖ. Koncepto GERtI scenarijus5

FIzINIS / 
FIzIOLOGINIS 
VEIkSMAS

Nebūtinasis fizinis veiks-
mas, einantis prieš būti-
nąjį fiziologinį veiksmą. 
Atliekant veiksmą dalyvauja 
/ nedalyvauja ranka su prie-
mone.

Būtinasis fiziologinis 
veiksmas – skysčio siurbi-
mas ir rijimas.
Atliekant veiksmą dalyvauja 
lūpos, dantys, liežuvis, ger-
klė, ryklė ir pilvas.

Kelia prie burnos butelį, geria gurkšnį, antrą 
ir […] Anuka geria limonadą iš savo taurės. / 
Karštą pavasario dieną Galipas ir Nichatas 
mokiniams skirtame tualete tiesiog iš čiaupo 
geria pašvinkusį vandenį. 

Mes stebėjomės, kad jis buvo išmokęs tiek 
daug gerti – užsiverčia pilnutėlį stiklą ir nu-
ryja vienu gurkšniu. Užkaičiau arbatos ir 
žiūrėjau, kaip ji mažais gurkšneliais ją geria, 
kaip šyla jos skruostai […] Baisingai siurb-
damas baigė gerti kokteilį ir pradėjo pasakoti. 

VEIkSMO 
AtLIkėjAS

žmogus / gyvūnas5 Klausas geria antrą puodelį stiprios kavos. 
/ Nes sambrėšky prie to šaltinio ateina gerti 
vilkas.

VEIkSMO 
OBjEktAS –
SkYStIS 

nealkoholiniai (šalti / šilti / 
karšti) / alkoholiniai gri-
mai 

Jie geria tik mineralinį ir paprastą vandenį. / 
Merginos prie baro geria šampaną.

Tyrimai parodė, kad konceptui GERtI priklausančių veiksmažodžių reikšmė-
se vienaip ar kitaip yra aktualizuojami nagrinėjamo koncepto turinio požy-
miai, pavyzdžiui, ʻrijimasʼ užfiksuotas veiksmažodžio gurkti reikšmėje, ʻjude-
sysʼ – mesti, lenkti veiksmažodžių reikšmėse ir t. t. 

2. Kognityvinėje kalbotyroje nominacija suprantama kaip koncepto įvardiji-
mas (Gritėnienė 2006: 24). Svarbiausias nominacijos teorijos klausimas – kuri 
žinojimo apie daiktą ar reiškinį dalis, sąmonės suvokiama ir palaipsniui tam-
panti to daikto ar reiškinio konceptu, yra nominuojama (Kubriakova 2004: 70). 
Kaip jau minėta, straipsnio tikslas yra nustatyti, kokie tikrovės reiškinių, daiktų 
ar veiksmų požymiai kalboje virsta semantiniais požymiais, lemiančiais nau-
jų gėrimo veiksmažodžių atsiradimą. Vadinasi, svarbu nustatyti skiriamuosius, 
specifinius gėrimo veiksmažodžių reikšmių semantinius požymius, kurie skiria 
konceptui GERtI priklausančių sinonimų reikšmes, bet kartu sudaro nagrinėja-
mo koncepto turinį. Primintina, kad tradiciškai semantiniu požymiu (taip pat 
vartojami terminai – sema, semantinis komponentas, noema ir kt.) laikomas smul-
kiausias sudedamasis semantinis reikšmės elementas (Jakaitienė 2010: 57 ir kt.).

 5 Iš pavyzdžių matyti, kad gėrimo veiksmo atlikėjas gali būti ne tik žmogus, bet ir gyvūnas. Ta-
čiau šiame straipsnyje nagrinėjamas tik gėrimo fiziologinis veiksmas, atliekamas žmogaus.
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Straipsnyje konceptui GERtI priklausantys veiksmažodžiai pirmiausia su-
skirstyti pagal nominacijos būdus – pirminės, antrinės (tiesioginės ir netiesio-
ginės) nominacijos veiksmažodžius6. 

2.1. Pirminės nominacijos rezultatas yra neišvestinis veiksmažodis, atsira-
dęs kalbančiųjų susitarimu (Jakaitienė 1988: 24), pvz.: gurkti ʻvalgyti, gerti, lesti 
(ppr. godžiai, greitai)ʼ (BŽe). Pirminės nominacijos gėrimo veiksmažodžiai daž-
niausiai yra motyvuoti išoriškai (fonetiškai), t. y. tokių veiksmažodžių šaknys 
ikoniškai žymi tam tikrus gėrimą lydinčius specifinius garsus. Šios nominaci-
jos veiksmažodžių semantiniai požymiai paprastai yra tiesiogiai susiję su žmo-
gaus gėrimo proceso fiziologija, t. y. lūpų, dantų, liežuvio ir gerklės motoriniais 
judesiais. 

2.2. Antrinės tiesioginės nominacijos rezultatas – darinys, kuris savo raiška 
ir reikšme remiasi kitu, paprastesnę struktūrą turinčiu veiksmažodžiu (Jakaitie-
nė 1988: 24). Dariausios gėrimo veiksmažodžių priesagos yra -(i)oti (-snoti, -šno-
ti) ir -telėti. Priesagos -(i)oti (-snoti, -šnoti) vediniai žymi kartojamą, mažo inten-
syvumo gėrimo veiksmą, pvz.: girsnoti (: gerti) ʻpamažu, po truputį gerti ʼ (BŽe); 
siurbčioti (: siurbti) ʻ iš lengvo, po truputį gerti ʼ (BŽe), o priesagos -telėti vediniai 
žymi mažybinį gėrimo veiksmą, pvz.: gurkštelėti (: gurkšt) ʻkiek išgerti ʼ (BŽe); 
siurbtelėti (: siurbt) ʻkiek išgerti, nugerti ʼ (BŽe) ir kt. Kadangi priesaginės formos 
žymi gėrimo proceso laikinės raidos būdus, kitaip sakant, aspektines (veikslo) 
reikšmes, todėl toliau straipsnyje šie veiksmažodžiai nebus nagrinėjami. 

2.3. Antrinės netiesioginės nominacijos rezultatas – semantinis darinys – 
naujai susiformavusi žodžio reikšmė (Jakaitienė 1988: 24). Pripažįstama, kad 
dėl daugiareikšmio žodžio reikšmes siejančių tam tikrų santykių (nusistovėju-
sių metaforinio ar metoniminio išplėtimo keliu), jos sudaro semantinį kontinu-
umą, vadinamą žodžio semantine struktūra. Kaip teigia Dmitrijus Šmeliovas, 
„jeigu reikėtų pavaizduoti semantinę daugiareikšmio žodžio reikšmių struktū-
rą grafiškai, gautume ne apskritimą („bendra reikšmė“), padalintą į sektorius 
(„bendros reikšmės variantai“), bet besiliečiančius tarpusavyje (a), kartais ir 
vienas ant kito „užeinančius“ (b) apskritimus“ (žr. 1 pav.) (Šmeliovas 2008: 83–
84). Kitaip sakant, daugiareikšmio žodžio reikšmės tarpusavyje yra semantiš-
kai susijusios, nes viena reikšmė tarsi „pereina“ į kitą reikšmę pagal tam tikras 
semantines asociacijas (Šmeliovas 2008: 88).

 6 Šiame straipsnyje palikti Evaldos Jakaitienės darbuose vartojami terminai – pirminė, antrinė 
(tiesioginė ir netiesioginė) nominacija.
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1 reikšmė 2 reikšmė 

 

1 reikšmė 2 reikšmė 

                         a)                                                          b)
1 PAV. Semantinė daugiareikšmio žodžio reikšmių sistema

2.3.1. Nustatant daugiareikšmio veiksmažodžio prototipinę reikšmę, iš ku-
rios dažniausiai išsirutulioja ir naujos su gėrimù susijusios reikšmės, remtasi 
prototipų teorija, plačiai taikoma kognityvinėje lingvistikoje. 

Prototipo terminas siejamas su XX a. atliktais Eleonoros Roš tyrimais. Tir-
dama židinio spalvų poveikį kategorijų formavimuisi, E. Roš nustatė, kad ne-
paisant šių spalvų centrinės padėties, eksperimento dalyvių jos nebuvo geriau 
skiriamos. Šis tyrimas leido mokslininkei atsisakyti vartoto centrinių (židinio) 
spalvų termino, o vietoj jo vartoti prototipo terminą (Mikulskas 2009: 46; pla-
čiau žr. Ungerer, Schmid 1996: 6–14). Prototipu vadinamas būdingiausias ka-
tegorijos narys (Ungerer, Schmid 1996: 10), pagal kurį galima atpažinti ir pačią 
kategoriją. Tam tikrais atvejais prototipas gali atstoti kitus kategorijos narius. 
Kaip teigia Rūta Marcinkevičienė, prototipų teoriją „pritaikius semantinei žo-
džio struktūrai galima teigti, kad prototipiškos, pirminės, esminės arba pagrin-
dinės yra konkrečios, juslėmis apčiuopiamos pasaulio objektus įvardijančios 
žodžio reikšmės“ (Marcinkevičienė 2006: 110). Pavyzdžiui, prototipiškai var-
tojamas veiksmažodis drožti reiškia ʻdaryti poveikį daiktui aštriu įrankiuʼ, o su 
gėrimù susijusi reikšmė ʻgodžiai gerti ʼ yra metaforiniu išplėtimo keliu išsirutu-
liojusi iš prototipinės reikšmės.

2.3.2. Bene svarbiausias vaidmuo formuojant gėrimo veiksmažodžių reikš-
mes tenka metaforiniams polisemiškiems ryšiams. 

Metafora yra universalus reiškinys, tam tikras modelis, kalboje atliekantis 
panašią funkciją, kaip ir žodžių daryba, tik yra daug sudėtingesnė. Tradiciškai 
metafora suprantama kaip vieno daikto ar reiškinio pavadinimo perkėlimas pa-
gal vienokį ar kitokį panašumą, dažniausiai išorinį – formos, dydžio ar pan. – 
kitam daiktui ar reiškiniui (Gudavičius 2009: 114). Kitaip sakant, požymiai, 
priklausantys vienai tikrovės sričiai, dažnai atrandami kitoje tikrovės srityje ir 
kalboje realizuojami tarsi iš naujo, ir adresatas be didelių pastangų ima tokias 
reikšmes suprasti tiesiogiai. Kaip teigia Veronika Telija, „metaforizacija prasi-
deda nuo prielaidos, kad yra panašumo tarp formuojamo supratimo apie tikrovę 
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ir tam tikro kažkuo į ją panašaus, asociatyvaus įsivaizdavimo apie kitą tikrovę“7 
(Telija 1988: 7). Šią prielaidą V. Telija vadina metaforos modusu, kuris leidžia 
logiškai ir ontologiškai skirtingoms esmėms supanašėti: „be prielaidos, kad X 
yra tarsi Y, negalima jokia metafora“ (Telija 1988: 7). 

Tam tikrais tiriamų veiksmažodžių reikšmių, atsiradusių metaforiniu būdu, 
atvejais galima įžvelgti ir konceptualiųjų metaforų. Primintina, kad konceptu-
alioji metafora yra dviejų konceptualiųjų sričių (ištakų ir tikslo konceptų) są-
veika8 (Lakoff 1993: 239).

Retais atvejais formuojant gėrimo veiksmažodžių reikšmes tenka metoni-
mijai. Tradiciškai metonimija suprantama kaip „tos pačios situacijos, kurio-
je daiktai ir reiškiniai susiję erdvės, laiko, priežasties ir pan. ryšiais, skirtingų 
aspektų išryškinimas“ (Gudavičius 2009: 124). Paprastai skiriamos vienažo-
dė (žodžio reikšmės perkėlimo pamatas, naujos reikšmės atsiradimo priežastis) 
ir daugiažodė (laikoma tropu) metonimijos (Marcinkevičienė 2011: 40). Šiuo 
atveju mums rūpi vienažodės metonimijos, kurios laikomos kai kurių gėrimo 
veiksmažodžių šalutinių reikšmių atsiradimo priežastimi.

3. Remiantis nustatytais gėrimo veiksmažodžių semantiniais požymiais, 
straipsnio pabaigoje pateikiamas preliminarus9 lietuvių kalbos gėrimo veiksma-
žodžių sinonimų tinklas10. Sinonimų tinklas buvo vizualizuojamas programa 
Gephy (plačiau žr. https://gephi.github.io/).

1. PIRMINĖS NOMINACIJOS GĖRIMO  
VEIKSMAŽODŽIAI

Veiksmažodis gerti yra pagrindinis (centrinis) nagrinėjamos sinonimų ei-
lės žodis. DLKT rasta per dešimt tūkstančių šio veiksmažodžio vartosenos 

 7 Ru. „[…] метафоризация начинается с допущения о подобии (или сходстве) формиру-
ющегося понятия о реалии и некоторого в чем-то сходного с ней «конкретного» образ-
но-ассоциативного представления о другой реалии.“ (Telija 1988: 7).

 8 An. „The conceptual system underlying a language contains thousands of conceptual me-
taphors – conventional mappings from one domain to another […]“ (Lakoff 1993: 239).

 9 Tolesni tyrimai gali patikslinti šiame straipsnyje pateikiamą veiksmažodžio gerti sinonimų 
tinklą.

 10 Vienas iš populiariausių pasaulyje apskritai žodžių tinklų yra WordNet (žr. http://wordnet.princeton.
edu/). WordNet – tai didelė anglų kalbos leksikos duomenų bazė, kurioje daiktavardžiai, veiksma-
žodžiai, būdvardžiai ir prieveiksmiai kognityviškai sugrupuoti į sinonimų tinklus (angliškai vadina-
mus synsets), atspindinčius žodžių tarpusavio ryšius (hiperoniminius, hiponiminius, troponiminius 
ir kt.). WordNet duomenų bazė sukurta Prinstono universiteto Kognityviojo mokslo laboratorijoje.
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pavyzdžių11. Stilistiniu atžvilgiu veiksmažodis gerti yra nekonotuotas ir pla-
čiausiai vartojamas gėrmo sąvokai žymėti: gėrmo subjektas – žmogus / gy-
vūnas12, plg.: Prieš priešpiečius ji geria tik kavos. Karvės geria vandenį. (DLKT), 
gėrmo objektas – skysčiai (nealkoholiniai ir alkoholiniai grimai), plg.: Ji geria 
lietaus vandenį ir gargaliuoja, juokdamasi visais plaučiais. Prievaizdas ir prie stikliu-
ko nepėsčias, geria ir nepasigeria. (DLKT)

Lietuvių kalbos žodynuose veiksmažodžio gerti pagrindinė (prototipinė) 
reikšmė apibrėžiama panašiai: 

(1)  LKŽe ʻryti skystį, raminti troškulįʼ, pvz.: Pieną ir grietinę užklupęs pavož-
tą kamaroje gerdavo tiesiog iš milžtuvių P.Cvir. Miegmi, valgau, geriu iki soti 
SD44. Aš nieko negeriu, akram tik arbatos J. Gerti vandenį semdavos iš upe-
lio J.Jabl. Pienas sveika gerti J.Jabl. […]; 

(2)  DŽe ʻryti skystį, malšinti troškulįʼ, pvz.: Karvė geria iš kibiro. G. vandenį, 
pieną. Geriamas puodelis (iš kurio geria). Geriamas vanduo (kurį geria, tin-
kamas gerti). […];

(3)  BŽe ʻsiurbti ir ryti skystįʼ, pvz.: Gerti arbatą [kavą]. Gerkite virintą vandenį. 
Gal gersite su mumis alaus [vyno]? Karvės gėrė vandenį iš upelio. […].

Toliau pirminės nominacijos veiksmažodžiai pagal išskirtus semantinius po-
žymius (toliau – SP) smulkiau skirstomi į veiksmažodžius, kurių reikšmėse yra 
fiksuoti fiziologiniai gėrmo požymiai, veiksmažodžius, kurių reikšmėse fik-
suotas gėrmo tikslas ir gėrmas su priemone.

1.1. Fiziologiniai gėrimo požymiai 

Konceptui GERtI priklausančių pirminės nominacijos veiksmažodžių seman-
tinėje struktūroje gėrimo veiksmas turi gana aiškią apibrėžtį – nagrinėjamų 
veiksmažodžių reikšmėse užfiksuoti SP yra susiję su žmogaus fiziologija, kon-
krečiau su tam tikrais burnos potyriais geriant. Fiziologiniai požymiai gėrimo 
veiksmažodžių reikšmėse nėra dažnai aktualizuojami, galima minėti tik kelis 
pavyzdžius. Vienų veiksmažodžių reikšmėse užfiksuotas gerklės potyris, kitų – 
lūpų ir dantų veiklos potyris arba lūpų ir liežuvio veiklos potyris. Pagal tai veiksma-
žodžiai žemiau skirstomi į kelias grupes. 

 11 Žiūrėta 2014-03-22.
 12 Kaip jau minėta, šiame straipsnyje nagrinėjamas tik gėrimo fiziologinis veiksmas, atliekamas 

žmogaus.
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a) Gerklės potyris 
Fiziologiniam gerklės potyrio pogrupiui priklauso veiksmažodis gurkti, BŽe 

reiškiantis ʻvalgyti, gerti, lesti (ppr. godžiai, greitai)ʼ: Gurkti vandenį [alų, pieną, 
sultis]. Barzdotas vaikinas gurkė iš buteliuko pepsikolą. 

Žodžiai gerklė, gurklys (ir gurkti), gurkšnis, gira yra tos pačios šaknies (Saba-
liauskas 1990: 85). Kaip teigia C. D. Buck, „ide. kalbų žodžiai, žymintys sąvoką 
gerklė, etimologiškai siejami su sąvokomis ʻryti ʼ, ʻapskritos formosʼ, ʻsiaura angaʼ, 
ʻkliuksėti ʼ ir t. t.“ (Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė). 

Šiam pogrupiui taip pat galima priskirti veiksmažodį murkti, kuris BŽe 
reiškia ʻgodžiai valgyti, gerti ʼ, pvz.: Arielką murkia kai vandenį ir nepasgeria. Mur-
kia stačiai iš puodynės kap katinas. (LKŽe)13. BŽe su gėrimù susijusi reikšmė pa-
teikiama straipsnyje kartu su tokiomis reikšmėmis: 1. ʻišduoti parpiantį garsą 
(apie katę)ʼ ir 2. ʻneaiškiai kalbėti ʼ. LKŽe veiksmažodis murkti yra pateikiamas 
kaip homonimas (1 ir 2) ir kaip homoforma (3): 

(1)  1 murkti, -ia, -ė 1. ̒ tyliai niurkti, parpti ʼ; 2. ̒urgzti (apie šunį)ʼ; 3. ̒neaiškiai 
kalbėti, murmėti, niurnėti ʼ; 4. ʻgreitai valgyti, gerti, maukti ʼ; 5. ʻmyluotis, 
glamonėtis, glaustytisʼ

 2 murkti, -ia, -ė ʻbe paliovos lyti, merkti ʼ
 3 murkti, -sta, -o ʻšlapti nuo prakaitoʼ 

Greičiausiai su gėrimù susijusi veiksmažodžio murkti reikšmė yra pirminė14, 
o ne perkeltinė. Todėl BŽe galėtų būti pateikti du atskiri murkti žodžiai, t. y. 
homonimai (2):

(2)  1 murkti, murkia, murkė 1. ʻ išduoti parpiantį garsą (apie katę)ʼ: Katė murkia 
ant krosnies. 2. ʻneaiškiai kalbėti ʼ: Murkti po nosimi.

 2 murkti, murkia, murkė ʻgodžiai valgyti, gerti ʼ.

b) Lūpų ir dantų veiklos potyris
Veiksmažodžiai siurbti, sriaubti ir triaubti priskiriami lūpų ir dantų veiklos 

potyrio pogrupiui: 
(1)  siurbti 1. ʻčiulpti, traukti (skystį) tam tikrais organaisʼ: Sultis pro šiaudelį 

siurbiu iš butelio. Vaikas pieną iš buteliuko siurbia. (BŽe)
(2)  sriaubti 1. ʻsu garsu gerti ar srėbti ʼ: Šeimininkas pasiskanaudamas sriaubė 

arbatą. Jis sriaubia barščius, kad net ausys linksta. (BŽe)
(3)  triaubti ʻgodžiai gerti ʼ (BŽe). Pvz.: Triaubsi, triaubsi, kol plyši. (LKŽe)

 13 Pavyzdžiai, susiję su gėrimu, paimti iš LKŽe, kadangi BŽe neužfiksuoti. 
 14 Plg. ištiktuką, užfiksuotą LKŽe: murkt 3. ʻgurkt (rijimui žymėti)ʼ: Tik murkt vienu gurkšniu, ir tuš-

čias stiklelis.
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Veiksmažodžiai siurbti, sriaubti ir triaubti (plg. triaubti ir striaubti15 (atviroji 
sandūra)) yra tos pačios šaknies, kuri yra onomatopėjinės kilmės (Fraenkel 1965: 
945). Taigi nagrinėjami veiksmažodžiai motyvuoti fonetiškai, jais apibūdinamas 
skysčių traukimo lūpomis pro dantis veiksmas, lydimas garso, plg.: Geria kie-
tai sučiaupęs lūpas, siurbia. (DLKT). Be to, pagal specifinį, siurbimo, garsą šiais 
veiksmažodžiais metonimiškai įvardijamas visas kompleksinis gėrimo procesas.

Veiksmažodžio sriaubti pirmoji reikšmė, pateikta BŽe, yra ʻsu garsu gerti ar 
srėbti ʼ, t. y. gerti bet kokius skysčius (pvz.: Šeimininkas pasiskanaudamas sriaubė 
arbatą. Jis sriaubia barščius, kad net ausys linksta. (BŽe)). Antroji šio veiksmažo-
džio reikšmė susijusi tik su alkoholinių gėrimų vartojimu, plg.: ʻgodžiai gerti 
alkoholinius gėrimusʼ: Jis sriaubia alų kasdien. (BŽe). Toks reiškinys vadinamas 
reikšmės siaurėjimu16.

c) Lūpų ir liežuvio veiklos potyris
Veiksmažodžio plempti ʻdaug gerti ʼ, pvz.: Baik tą alų plempti. Jis gulėjo lovoje ir 

plempė mineralinį vandenį. (BŽe), šaknis yra onomatopėjinės kilmės (plg. ple ple) 
(Fraenkel 1965: 603).

1.2. Gėrimo tikslo požymis

Gėrmo tikslą, t. y. kaušiu tam, kad pasidaryčiau girtas, apsvaigęs, nusako 
veiksmažodis 1 kaušti (kaušta, kaušo) ʻgirtam darytis, svaigti nuo alkoholioʼ: 
Gėrovai vis labiau kaušo. (BŽe).

1.3. Gėrimo su priemone požymis

Veiksmažodžio 2 kaušti pirma reikšmė ʻgodžiai gerti, valgyti ʼ, pvz.: Pieną 
kaušia. (BŽe), etimologiškai siejama su kaušu (Fraenkel 1962: 232) ʻmedinis 
trumpu kotu samtis jovalui, vandeniui, grūdams, miltams ir kt. semti; į jį tel-
pantis kiekisʼ: Padėk šitą kaušą kiaulėm ėdalui maišyti Sdk. Kaušu semia vandenį, 
visokį skystimą Brž. (LKŽe). Vadinasi, šio veiksmažodžio SP galime laikyti gė-
rimo priemonę. 

 15 Striaubti žr. sriaubti. (LKŽe)
 16 Reikšmės siaurinimu galima vadinti tokį reiškinį, kai esant tam tikroms aplinkybėms žodis pra-

dedamas vartoti ne visa juo nominuojama klase, o tik tam tikra dalimi, kuri tam tikroje situa-
cijoje suvokiama vienareikšmiškai (Gudavičius 2013: 78).
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Antra veiksmažodžio 2 kaušti reikšmė ʻgerti alkoholinius gėrimusʼ, pvz.: Alų 
kaušia kaip vandenį. (BŽe), yra susijusi būtent su alkoholinių gėrimų vartojimu, 
vadinasi, įvyko reikšmės siaurėjimas.

Apibendrinant galima teigti, kad pirminės nominacijos veiksmažodžių SP 
yra susiję su fiziologiniais gėrimo potyriais, t. y. gerklės, lūpų ir dantų vei-
klos, lūpų ir liežuvio veiklos potyriais, taip pat su gėrimo tikslu ir gėrimu su 
priemone. 

2. ANTRINĖS NETIESIOGINĖS NOMINACI-
JOS GĖRIMO VEIKSMAŽODŽIAI

Didesnė dalis nagrinėjamų konceptui GERtI priklausančių veiksmažodžių 
reikšmių yra atsiradusios semantinės derivacijos būdu, t. y. dėl tam tikro tikro-
vės veiksmo požymio asociacijos veiksmažodis antrinės nominacijos procese 
įgijo metaforines ar metonimines reikšmes arba įvyko reikšmės siaurėjimas.

2.1. Metaforinis reikšmių perkėlimas

Metaforoms tenka svarbus vaidmuo formuojant gėrimo veiksmažodžių reikš-
mes. Metaforinės reikšmės gali būti siejamos su pagrindinėmis (dažniausiai yra 
prototipinės) arba šalutinėmis reikšmėmis, kurios yra motyvuojančios.

Pagal reikšmių perkėlimą galima skirti šiuos metaforinius modelius:
 2.1.1. Panašu į motyvuojančia reikšme nusakomą energingą, tikslingą 

veiksmą;
 2.1.2. Panašu į motyvuojančia reikšme nusakomą judesį; 
 2.1.3. Panašu į motyvuojančia reikšme nusakomo veiksmo metu išskiriamą 

temperatūrą;
 2.1.4. Panašu į motyvuojančia reikšme nusakomą veiksmą, atliekamą gyvū-

no; 
 2.1.5. Panašu į motyvuojančia reikšme nusakomo veiksmo (skysčio tekėji-

mo, liejimosi arba plakimosi) metu keliamą garsą.
Toliau išskirti metaforiniai modeliai aptariami smulkiau.

2.1.1. Panašu į motyvuojančia reikšme nusakomą energingą, tikslin-
gą veiksmą

Koncepto GERtI veiksmažodžių reikšmės, priskiriamos šiam metaforiniam 
modeliui, yra išvestinės, jos metaforiniu ryšiu siejamos su pagrindinėmis 
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(motyvuojančiomis) reikšmėmis, kuriose užfiksuotas energingas, tikslingas 
veiksmas ranka siekiant objekto / subjekto poveikio. Tas poveikis gali būti 
atliekamas su tam tikra priemone arba tiesiogiai ranka ar su tam tikra priemone. 

a) Panašu į motyvuojančia reikšme nusakomą energingą, tikslingą, 
darantį poveikį objekto struktūrai, veiksmą

Pirmosios (prototipinės) veiksmažodžių drožti ir tašyti reikšmės BŽe nuro-
domos tokios:

(1)  drožti 1. ʻsu peiliu ar kitu aštriu įrankiu pjaustyti, smailinti, lyginti, aš-
trinti ʼ: Drožti pieštuką. Meistras drožtuvu drožia lentą. 

(2)  tašyti 1. ʻkirviu, skliutu, kaltu ar kuo kitu drožti, kalti, skaptuoti, skliu-
tuoti, lyginti (medį, akmenį ir pan.)ʼ: Kai išmūrija naujus pamatus, tašo 
rąstus. Meistrai tašė lauko akmenis. 

Šių veiksmažodžių prototipinėmis reikšmėmis nusakomą intensyvų fizinį 
veiksmą būtų galima įvardyti kaip destrukcinį, kadangi atliekant veiksmą aš-
triais įrankiais yra daromas poveikis objekto struktūrai (ji yra keičiama). Va-
dinasi, veiksmažodžių drožti ir tašyti pagrindinės (prototipinės) ir metaforinės 
reikšmės, susijusios su gėrimu (drožti 6. ʻgodžiai valgyti, gerti ʼ: Drožk dar vieną 
stiklinę alaus. (BŽe); tašyti 3. ʻgodžiai valgyti ar gerti ʼ (BŽe)), siejamos atliekamo 
energingo, tikslingo veiksmo panašumo perkėlimo pamatu. 

b) Panašu į motyvuojančia reikšme nusakomą energingą, tikslingą, 
į subjektą nukreiptą veiksmą

Šiam pogrupiui priskiriamų veiksmažodžių bubinti (ir darybinio sinonimo 
bubyti) ir tvatyti reikšmės, susijusios su gėrimu, greičiausiai yra išsirutulio-
jusios iš pagrindinės (tvatyti) ir šalutinių (bubinti, bubyti) mušimą nusakančių 
reikšmių: 

(1)  tvatyti 1. ̒smarkiai mušti, pliekti ʼ: Tvatija (su) lazda arkliui per šonus. Puolė 
mane kumščiais tvatyti. → 4. ʻgodžiai gerti, valgyti, ėsti ʼ: Vaikas kiekvieną 
vakarą pieną tvatija. (BŽe)

(2)  bubinti 2. ʻmušti, daužyti ʼ: Į [per] kuprą bubinti. Gana bubinti vienas kitą, 
ar jums negaila savo šonkaulių, dantų ir makaulių? Supykusi mažylė palei-
džia dūdas ir bubina tėtį (su) kumštukais. → 3. ʻdaug, godžiai gerti ʼ: Ištroškę 
vandenį bubinome tiesiai iš kibiro. Sulenda vyrai į alinę, šnekasi ir bubina alų. 
(BŽe) 

(3)  bubyti 2. ̒mušti, daužyti ʼ: Per galvą bubyti. Įpykęs jis (su) pagaliu ėmė bubyti 
arklį. Žmogau, nevalia žmoną kasdien bubyti kumščiais. → 5. ʻdaug, godžiai 
gerti, valgyti ar ėsti ʼ: Gal sūriai ko užvalgei, kad bubiji vandenį? (BŽe)
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Motyvuojančiomis reikšmėmis nusakomas mušimo veiksmas yra destrukci-
nis, atliekamas energingai, ne kartą, ir darantis poveikį subjektui tiesiogiai ran-
ka arba su tam tikra priemone – lazda, pagaliu ir pan. Todėl reikšmių perkėlimo 
pamatu galėtume laikyti energingą, tikslingą veiksmą gausiam gėrimui nusakyti.

2.1.2. Panašu į motyvuojančia reikšme nusakomą judesį
Šiam metaforiniam modeliui priklauso veiksmažodžiai mesti, lenkti, 

(iš)mauti17, maukti ir traukti, kurie pagrindinėmis reikšmėmis žymi aktyvų, 
energingą veiksmą, dažniausiai su poveikiu objektui.

Veiksmažodžio mesti motyvuojančia reikšme (1. ʻpaleisti lėkti tolyn (ppr. 
ranka)ʼ, pvz.: Akmenis mesti į pašalį [į duobę, į krūvą, per tvorą]. (BŽe)) nusakomas 
veiksmas yra aktyvus, metamo objekto kryptis – tolyn, žemyn ar aukštyn (a): 

a) „aukštyn“

mesti                         „tolyn“

               „žemyn“

Veiksmažodžio lenkti pagrindine reikšme (1. ʻdaryti, kad linktų, būtų netie-
susʼ, pvz.: Kalvis lenkia geležį. (BŽe)) nusakomas veiksmas yra aktyvus, objektui 
daromas tiesioginis poveikis, keičiama jo struktūra (b):

b) lenkti

Veiksmažodžio traukti pagrindine reikšme (1. ʻdaryti, kad trūktų, atsidaly-
tųʼ, pvz.: Traukiau virvę, bet negalėjau pertraukti. (BŽe)) nusakomas veiksmas yra 
energingas, nukreiptas į save (c): 

c) traukti 

                      „į save“

 17 BŽe neužfiksuota veiksmažodžio mauti reikšmė, susijusi su gėrimu.
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BŽe yra užfiksuotas priešdėlinis veiksmažodis (iš)mauti, reiškiantis ʻgodžiai 
išgerti ʼ: Išmovė stiklinę alaus. Dėl drąsos dar išmausiu burnelę. (BŽe). LKŽe yra 
pateiktas ir nepriešdėlinis veiksmažodis, turintis reikšmę ʻgreitai gerti, valgy-
ti; ėsti ʼ: Na, ko snopsai, mauk (gerk) dar! Kp. Mes nemovėme vieną stiklą po kito, o 
gėrėme dailiai prisisveikindami prš. (LKŽe). Šią metaforinę reikšmę greičiausiai 
reikėtų sieti (nors ir sunku įžvelgti perkėlimo pamatą) su prototipine reikšme, 
plg. ʻtraukiant, smaukiant, velkant, veriant daryti, kad būtų ar nebūtų ant koʼ: 
Mauti vaikui batus [pirštines, kojines]. Mauna ratą ant ašies [nuo ašies]. Movė žiedą 
ant piršto [nuo piršto]. Mauk šuniui apynasrį [arkliui pavalkus]. (BŽe). Narba ant 
galvos mauna kepurę, ji, regis, ne jam siūta. (DLKT).

Veiksmažodžio maukti metaforinė reikšmė ʻgodžiai gerti ʼ: Rungtynes žiūrėjo-
me maukdami alutį. (BŽe); Kitas ūsuotis, atsikolęs krėsle, iš didelės taurės maukė vy-
ną. (DLKT), tikėtina susijusi su prototipine reikšme ʻsmaukti, mauti ʼ, pvz.: Mau-
kia ant akių [nuo kaktos] skrybėlę. (BŽe); Apvynios apvynios šniūrą apie virbalą ir vėl 
maukia šalin Skr. Alfonsas visą laiką nerimavo, maukė ant akių skrybėlę, ir smarkiau 
jam plakė širdis A.Vien. Kam tu pusmukiai mauki, ar negali viežlybai nuplauti sūdus! 
J. (LKŽe). Šios metaforinės reikšmės perkėlimo pamatu galėtume laikyti jude-
sio asociatyvų atkartojimą, nors perkėlimo pamatas sunkiai įžvelgiamas.

Taigi veiksmažodžių (iš)mauti ir maukti pagrindinėmis reikšmėmis nusako-
mu veiksmu yra daromas poveikis subjektui ir objektui (d):

      „nuo“
d) (iš)mauti, maukti 

      „ant“

Iš minėtų veiksmažodžių mesti, lenkti, (iš)mauti, maukti ir traukti pagrindinių 
(motyvuojančių) reikšmių, manytina, yra atsiradusios metaforinės su gėrimù 
susijusios reikšmės, kurių perkėlimo pamatas yra judesio asociatyvus (vizualus) 
atkartojimas. Pastebėtina, kad veiksmažodžių mesti, lenkti ir traukti metaforinės 
reikšmės yra susijusios ne su bet kokių skysčių, o būtent su alkoholinių grimų 
vartojimu: 

(1)  mesti 1. ʻpaleisti lėkti tolyn (ppr. ranka)ʼ: Akmenis mesti į pašalį [į duobę, į 
krūvą, per tvorą]. Mesk kamuolį į krepšį [į vartus, per tinklą]. Dėdė metė nuo 
stogo kūlį. Meskite ginklus! → 16. ʻgerti (svaigiuosius gėrimus)ʼ: Jis meta 
degtinę. Mesk stiklelį. (BŽe)
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(2)  lenkti 1. ʻdaryti, kad linktų, būtų netiesusʼ: Kalvis lenkia geležį. → 13. 
ʻvartoti alkoholinius gėrimusʼ: Taurelę [burnelę] lenkti. (BŽe)

(3)  traukti 1. ʻdaryti, kad trūktų, atsidalytųʼ: Traukiau virvę, bet negalėjau per-
traukti. Traukė siūlą rankomis ir įsipjovė pirštą. → 10. ʻgerti (svaigiuosius 
gėrimus)ʼ: Traukė tėvas, traukia ir sūnus. Jis mėgsta traukti alų. (BŽe)

2.1.3. Panašu į motyvuojančia reikšme nusakomo veiksmo metu 
išskiriamą temperatūrą

Veiksmažodis šutinti žymi terminį objekto poveikį. Pagrindinė reikšmė ir 
dauguma šalutinių šio veiksmažodžio reikšmių turi karščio, šilumos SP:

(1)  šutinti 1. ʻdaryti, kad šustų (1 r.), pamažu virti (uždengtame inde su ne-
daug skysčio ar garuose)ʼ: Šutinti bulves [žirnius, kviečius]. 2. virinti: Šutin-
ti pieną. 3. ʻapdorojant karštu vandeniu ar garais minkštinti ʼ: Šutinti van-
tas [vyteles]. 4. ʻskleisti karštį, kaitrąʼ: Saulė negailestingai šutina. 5. ʻveikti 
karščiu, kaitra, laikyti karštoje aplinkojeʼ: Nuo peršalimo reikia šutinti ko-
jas vandenyje. 6. ʻdaryti ar leisti, kad šustų, kaistų, prakaituotųʼ: Sauskel-
nės šutina vaikų [vaikams] odą. […] 9. ʻgodžiai valgyti ar gerti ʼ: Vaikai šuti-
na kompotą. […] (BŽe).

LKŽe pateikto pamatinio šutinti veiksmažodžio šusti, vartojamo reikšme 
ʻgerti svaigiuosius gėrimusʼ (BŽe tokios šusti reikšmės nėra), pavyzdžiuose pa-
vartota tik neasmenuojamoji veiksmažodžio forma, pvz.: Gal tu jau šutęs (įkai-
tęs - autorės pastaba) ben kiek? Slm. Jis vis šutęs (įkaitęs - autorės pastaba) grįžta 
iš turgaus Kp. Galima įtarti, kad gėrimo reikšmės perkėlimo pamatas yra tem-
peratūra (karštis). Šiuo konkrečiu atveju būtų galima įžvelgti konceptualiąją 
metaforą, kurios pamatą sudaro patirties iš vienos, ppr. fizinės srities projekta-
vimas į kitą, ppr. abstrakčią, mentalinę, sritį, t. y. ALkOhOLINIS ApSVAIGIMAS YRA 
SUšILIMAS. 

2.1.4. Panašu į motyvuojančia reikšme nusakomą veiksmą, atlieka-
mą gyvūno 

Šiam metaforiniam modeliui priskiriamas veiksmažodis lakti18, kurio pa-
grindinė reikšmė yra ʻgerti (skystį) imant jį į snukį greitais liežuvio judesiais 

 18 Pasak A. Kaukienės, veiksmažodžio lakti „šaknis greičiausiai imitatyvinės kilmės (plg. Skar-
džius ŽD 482, Pokorny 651), nes atskirų kalbų tos pačios ar labai artimos reikšmės veiksma-
žodžiai baigiasi įvairiais (lūpiniais ar gomuriniais) priebalsiais“ (Kaukienė 1994: 31). A. Saba-
liauskas taip pat pažymi, kad šis veiksmažodis „veikiausiai garsažodinės kilmės“ (Sabaliauskas, 
1990: 91).
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(apie gyvūnus, ppr. kates ir šunis)ʼ, pvz.: Katytė kniaukia lakti. Šuniukas laka van-
denį. (BŽe).

Metaforinė nagrinėjamo veiksmažodžio reikšmė ʻgodžiai, daug gerti (ppr. 
svaigiuosius gėrimus)ʼ, pvz.: Kiek pili, tiek laka. (BŽe), nuo pagrindinės visų pir-
ma skiriasi atliekamo veiksmo subjektu: pagrindinės reikšmės subjektas yra 
gyvūnas, metaforinės – žmogus. Kadangi gyvūnai ir jų atliekami veiksmai 
lietuvių kalboje paprastai vertinami neigiamai19, tai reikšmės metaforizacijos 
pamatu galėtų būti estetinis įspūdis, būtent – negražus (menkinamąjį atspalvį 
žymintis) gėrmas. Tačiau kalbinėje bendruomenėje vyrauja neigiamas alkoho-
lio gėrmo vertinimas, tad šiuo atveju galėtume įžvelgti konceptualiąją metafo-
rą – GIRtUOkLIS YRA GYVULYS. 

Šiai grupei taip pat priskiriamas veiksmažodis liuobti, kurio pagrindinė 
reikšmė BŽe yra ʻduoti ėsti ʼ, pvz.: Kiaules liuobiame bulvėmis. Laikas karves liuobti 
pietų. Gyvuliai dar neliuobti. (BŽe); metaforinė reikšmė – ʻgodžiai valgyti, gerti ʼ, 
pvz.: Liuobia lašinius net išsijuosęs. Liuobia vyrai degtinę kaip pasiutę. (BŽe). Šio 
veiksmažodžio prototipinė ir metaforinė reikšmės sintaksiškai turi skirtingas 
argumentų struktūras (ʻduoti ėsti ʼ ką? (liuobiame kiaules) ir kuo? (liuobiame bul-
vėmis), o ʻgodžiai valgyti, gerti ʼ ką? (liuobia lašinius / degtinę). Tačiau ta pati si-
tuacija, kurioje dalyvauja trys dalyviai, semantiškai gali būti interpretuojama 
ir kitaip. Pavyzdžiui, sakinyje Jonas liuobia avižas gyvuliams, situacija nusakoma 
skirtingai nei Kiaules liuobiame bulvėmis. Jonas liuobia avižas gyvuliams duodamas 
ėsti maistas (avižos) čia interpretuojamas kaip patientas; taip iškeliamas jo aktu-
alumas. Lyginant šių dviejų sakinių reikšmes ir semantines struktūras su atitin-
kama situacija, išryškėja jų skirtingos signifikacinės reikšmės: pirmuoju pasa-
koma, kas daroma su gyvuliais kaip patientu, antruoju – kas daroma su maistu 
kaip patientu (plg. Sližienė 1994: 26, 2004: 261). Šias liuobti reikšmes lyginant 
su metaforine reikšme ʻgodžiai valgyti, gerti ʼ, pvz.: Liuobia lašinius net išsijuosęs. 
Liuobia vyrai degtinę kaip pasiutę. (BŽe), galbūt galima kalbėti apie aktantų ma-
žinamąją arba interpretacinę derivaciją (plg. maitintis Sližienė 1994: 409), kai iš 
pradinės (trijų dalyvių) situacijos „pašalinamas“ vienas aktantas (liuobiamieji, t. 
y. šeriami gyvuliai); kartu atsiranda ir nauja situacija, turinti mažiau dalyvių nei 
pradinė (plačiau žr. Plungian 2011: 46tt). Taigi šio veiksmažodžio prototipinės – 
ʻduoti ėsti ʼ ir ʻduoti suėsti ʼ (pagal šerti Sližienė 2004: 261) – bei metaforinė – ʻgo-
džiai valgyti, gerti ʼ – reikšmės turi skirtingas argumentų struktūras, kurios ko-
reliuoja su skirtingomis semantinio ir sintaksinio valentingumo struktūromis.

 19 „[…] tai, kad gyvūnų pavadinimai šiuo atveju yra labai produktyvūs, liudija iš esmės neigiamą 
lietuvių požiūrį į gyvūnijos pasaulį.“ (Gudavičius 2009: 119).
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2.1.5. Panašu į motyvuojančia reikšme nusakomo veiksmo (skysčio 
tekėjimo, liejimosi arba plakimosi) metu keliamą garsą

Žemiau pateiktų veiksmažodžių reikšmės, susijusios su gėrimu, dėl garso 
požymio antrinės nominacijos procese įgijo metaforines reikšmes. 

a) Šiam pogrupiui priklausančių veiksmažodžių reikšmių SP yra garsas, ke-
liamas skysčio tekėjimo, liejimosi metu:

(1)  pliaupti 1. ʻsmarkiai lyti ʼ: Lietus pliaupte pliaupė kelias dienas. → 3. ʻdaug, 
godžiai srėbti, gerti ʼ: Tu pliaupi be saiko tą kavą. Pliaupk barščių. (BŽe)

(2)  kliaukti 1. ʻsmarkiai lyti ʼ: Visą dieną lietus kliaukia. → 4. ʻgodžiai gerti, 
srėbti ʼ: Vandenį kliaukiu visą dieną. Talkininkai alų kliaukia. (BŽe)

(3)  kliokti kLIAUktI 1. ʻsmarkiai lyti ʼ: Lietus kliokė visą naktį. → 4. ʻgodžiai ger-
ti, srėbti ʼ: Kliokiu vandenį – troškina. (BŽe).

Veiksmažodžių pliaupti, kliaukti (kliokti) galėtume išskirti dar ir stambesnio 
rijimo SP – ryti didelį gurkšnį. 

b) Žemiau pateiktų veiksmažodžių reikšmių būdingiausias SP taip pat yra 
garsas, tik keliamas skysčio plakimosi metu. 

Veiksmažodžių kliukinti ir kliunkinti (jie yra variantai) išvestinės reikšmės 
ʻkliuksint gerti ʼ (kur kliuksėti reiškia ʻsu garsu teliūskuotis, plaktisʼ) remiasi pa-
grindine reikšme ʻdaryti, kad kliukėtų, kliuksėtų, mėginti, ar kliukaʼ:

(1)  kliukinti 1. ʻdaryti, kad kliukėtų, kliuksėtų, mėginti, ar kliukaʼ: Kam 
kiaušinius kliukini? → 3. ʻkliuksint gerti ʼ: Vaikas kliukina apelsinų sultis. Jis 
alų iš butelio kliukina. (BŽe)

(2)  kliunkinti 1. kliukinti 3 > ʻkliuksint gerti ʼ: Vaikinas iš butelio kliunkina 
alų. Kokį gėrimą mėgstate kliunkinti vasarą? Kliunkinu ir kliunkinu mineralinį 
vandenį [pieną]. (BŽe)

Veiksmažodžio kliukenti pirma BŽe nurodoma reikšmė yra ʻsu garsu kliuk-
sint tekėti, bėgti ʼ. Aptariamo veiksmažodžio kliukenti pagrindinė reikšmė ski-
riasi nuo aukščiau aptartų veiksmažodžių kliukinti ir kliunkinti, turinčių tą pa-
čią šaknį, pagrindinės reikšmės, nes nurodomas pats skysčio tekėjimo, bėgimo 
veiksmas:

(3)  kliukenti 1. ʻsu garsu kliuksint tekėti, bėgti ʼ: Vanduo kliukena iš butelio. → 
2. ʻgerti kliuksintʼ: Vaikas kliukena iš butelio pieną. (BŽe)

Veiksmažodžio pliumpinti išvestinė reikšmė ʻgodžiai gerti ʼ siejama su pa-
grindine reikšme ʻpilti, teliūskuoti skystį sukeliant garsąʼ (BŽe tokia reikšmė 
nepateikta):

(4)  pliumpinti 1. ʻgodžiai gerti ʼ: Rytais pliumpiname arbatą. (BŽe) 
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 Plg. su pirma šio žodžio reikšme, pateikta LKŽe: ʻpilti, teliūskuoti skystį 
sukeliant garsąʼ.

Aukščiau minėtuose tekėjimo garsus žyminčiuose gėrimo veiksmažodžiuo-
se galima įžvelgti ne tik metaforinį perkėlimą (panašumas į upelio, lietaus ke-
liamus garsus), bet ir metonimiją, nes perkėlimas vyksta per vieną iš gėrimo 
požymių – specifinį garsą, atstovaujantį visam kompleksiniam fiziologiniam 
procesui.

Apibendrinant galima teigti, kad dažniausiai metaforiniu būdu gėrimo sino-
nimų atsiranda norint pabrėžti, išryškinti ypatingą paties gėrimo veiksmo po-
būdį arba skysčio tekėjimo, liejimosi metu keliamą garsą. 

2.2. Metoniminis reikšmių perkėlimas

Retais atvejais formuojant gėrimo veiksmažodžių reikšmes tenka metonimi-
jai. Galėtume išskirti tokias nagrinėjamų veiksmažodžių metonimijos rūšis: re-
zultatas vietoj veiksmo, priežastis vietoj rezultato ir dalis vietoj visumos.

Žemiau šios rūšys aptariamos smulkiau.

2.2.1. Rezultatas vietoj veiksmo 
Šiai metoniminei rūšiai priklauso veiksmažodžiai sprogti, pampti ir pusti. 
Metoniminė veiksmažodžio sprogti reikšmė ʻgodžiai ryti, ėsti, gerti ʼ galė-

tų būti siejama su motyvuojančia reikšme ʻlabai prisipildžius būti tempiamam, 
plečiamamʼ, užfiksuota LKŽe (BŽe tokios reikšmės nėra):

(1)  sprogti 6. ʻgodžiai ryti, ėsti, gerti ʼ: Užteks tau sprogti medų, palik ir man. 
(BŽe)

 Plg. LKŽe 4. ʻlabai prisipildžius būti tempiamam, plečiamamʼ: O jau 
sprogsta anam viduriai – prigėręs to vandens Lk. Nuo tų pelų i sprogsta daba 
veršiam pilvai, ka užėda jų Rd. Nebegaliu tverti, man burna pusiau sprogsta! 
LMD(Sln).

Veiksmažodis sprogti turi dar vieną reikšmę – ʻgodžiai gerti alkoholinius gė-
rimusʼ: Gavo algą ir sprogsta. (BŽe), kuri yra susijusi būtent su alkoholinių gri-
mų vartojimu. Toks reiškinys, kai žodis imamas vartoti ne visa juo nominuoja-
ma klase, o tik tam tikra dalimi, vadinamas reikšmės siaurėjimu.

Kiti du veiksmažodžiai, priklausantys šiam modeliui, yra pampti ir pusti. Jų 
metoniminės reikšmės, susijusios su gėrimu, greičiausiai yra išsirutuliojusios iš 
pagrindinių (prototipinių) reikšmių:
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(2)  pampti 1. ʻpūstis, plėstis, pursti, pusti ʼ: Karvė prisirijo dobilų su rasa ir ėmė 
pampti. Persiėdusį pampstantį raguotį reikia varinėti. → 2. ʻgodžiai, daug 
gerti, valgyti, ryti ʼ: Kiek tu gali to alaus pampti? (BŽe) 

(3)  pusti 1. ʻdidėti tūriu, apimtimi (ppr. ko kenksminga užėdus, užvalgius)ʼ: 
Karvės nuo dobilų punta. Nuo apsivalgymo viduriai punta. → 2. ̒godžiai valgyti 
ar gertiʼ: Kiek tu gali pusti alų?! Jam tik pusti terūpi, o prie darbo nė krust. (BŽe)

Ryškiausiu šių veiksmažodžių SP galėtume išskirti fiziologinį pilnumo 
pojūtį.

2.2.2. Priežastis vietoj rezultato
Prototipinė (motyvuojanti) veiksmažodžio pilti reikšmė yra susijusi su skys-

čio liejimu į objekto vidų, plg. ʻlieti (skystį) į vidųʼ: Pilti vyną iš butelio į taurę. Jis 
pila jai kavą [kavos]. Šeimininkas pila putojantį alų į ąsotį. Lietuviai pylė ant jų ver-
dantį vandenį, svaidė akmenis. (BŽe). Motyvuotoji reikšmė taip pat yra susijusi 
su skysčio pylimu, tik metonimiškai pavartotas objektas yra žmogaus vidus, plg. 
ʻdaug gerti ʼ: Visą dieną jie pylė alų. (BŽe).

2.2.3. Dalis vietoj visumos
Šiai metoniminei rūšiai priskiriamas veiksmažodis ryti, kurio motyvuojanti 

reikšmė ʻstumti rykle maistą į skrandįʼ žymi valgymo veiksmo būtinąjį etapą – 
maisto rijimą, o metonimine reikšme ʻgodžiai valgyti, gerti ʼ imamas žymėti vi-
suminis valgymo procesas.

(1)  ryti 1. ʻstumti rykle maistą į skrandįʼ: Neturiu dantų, tai viską ryju nekram-
tęs kaip garnys. Tokį kąsnį ryk, kokį apžioji (flk.). → 3. ʻgodžiai valgyti, ger-
ti ʼ: Ko ryji stačiomis, sėsk?! Ryja kaip arklys, dirba kaip gaidys (flk.). (BŽe)

Toliau straipsnyje pateikiamas preliminarus lietuvių kalbos gėrimo veiksma-
žodžių sinonimų tinklas.
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2 PAV. Preliminarus lietuvių kalbos gėrimo veiksmažodžių sinonimų tinklas 
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APIBENDRINAMOSIOS IŠVADOS

Veiksmažodžių, priklausančių konceptui GERtI, reikšmių analizė leidžia da-
ryti tokias išvadas:

1. Arčiau koncepto GERtI centro yra pirminės nominacijos veiksmažodžiai, 
kurių reikšmėse užfiksuoti SP yra susiję su žmogaus arba gyvūno gėrimo 
veiksmo fiziologija, t. y., lūpų, dantų, liežuvio ir gerklės motoriniais jude-
siais, pvz.: gurkti, siurbti. Šios nominacijos gėrimo veiksmažodžiai dažniau-
siai yra motyvuoti išoriškai, t. y. jų šaknys ikoniškai žymi tam tikrus gėri-
mą lydinčius specifinius garsus. 

2. Didesnė dalis konceptui GERtI priklausančių sinonimų reikšmių yra atsira-
dusios semantinės derivacijos būdu.
2.1. Metaforiniams poliseminiams ryšiams tenka svarbus vaidmuo for-

muojant gėrmo sinonimų semantines struktūras. Išskirti šie metafo-
rinių reikšmių, susijusių su gėrimu, perkėlimo modeliai: 1) panašu į 
motyvuojančia reikšme nusakomą energingą, tikslingą veiksmą, pvz.: 
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drožti; 2) panašu į motyvuojančia reikšme nusakomą judesį, pvz.: mes-
ti; 3) panašu į motyvuojančia reikšme nusakomo veiksmo metu išski-
riamą temperatūrą, pvz.: šutinti; 4) panašu į motyvuojančia reikšme 
nusakomą veiksmą, atliekamą gyvūno, pvz.: lakti ir 5) panašu į moty-
vuojančia reikšme nusakomo veiksmo (skysčio tekėjimo, liejimosi arba 
plakimosi) metu keliamą garsą, pvz.: kliaukti. Atliktas tyrimas parodė, 
kad dažniausiai metaforiniu būdu gėrmo sinonimų atsiranda norint 
pabrėžti, išryškinti ypatingą paties gėrmo veiksmo pobūdį, pvz.: drožti, 
bubinti, mesti, arba skysčio tekėjimo, liejimosi metu keliamą garsą, pvz.: 
pliaupti, kliaukti.

2.2. Metoniminis gėrmo sinonimų reikšmių perkėlimas nėra dažnas. Nu-
statyti keli metoniminio reikšmių perkėlimo atvejai, kuriuos galima 
skirti tokioms metonimijos rūšims: rezultatas vietoj veiksmo (ʻpilnumo 
pojūčioʼ SP), pvz.: sprogti, priežastis vietoj rezultato (ʻobjektoʼ SP), pvz.: 
pilti, ir dalis vietoj visumos (ʻgerklėsʼ SP), pvz.: ryti. 

3. Atlikus tyrimą paaiškėjo, kad semantines veiksmažodžio gerti sinoni-
mų atsiradimo priežastis lemia kalbančiųjų noras gėrmo veiksmą įvardy-
ti įvairiais žodžiais, akcentuojant tai vieną, tai kitą kognityvinį požymį. 
Pavadinant gėrmo veiksmą dažniausiai aktualizuojami SP yra keleriopo 
pobūdžio – susiję su burnos bei judesio fiziologija ir skysčio keliamu garsu. 

SINONIMŲ TINKLO SUTRUMPINIM AI

FGP – fiziologinis gerklės potyris

FLDP – fiziologinis lūpų ir dantų veiklos potyris

FLLP – fiziologinis lūpų ir liežuvio veiklos potyris

FP – fiziologiniai gėrimo požymiai

GP – gerklės požymis

GPP – gėrimo su priemone požymis

GTP – gėrimo tikslo požymis 

MetafP – metaforinis reikšmių perkėlimas

MetonP – metoniminis reikšmių perkėlimas

OP – objekto požymis 

Panašu į ETV – panašu į motyvuojančia reikšme nusakomą energingą, tikslingą 
veiksmą
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Panašu į GV – panašu į motyvuojančia reikšme nusakomą veiksmą, atliekamą gyvūno 

Panašu į J – panašu į motyvuojančia reikšme nusakomą judesį

Panašu į KG – panašu į motyvuojančia reikšme nusakomo veiksmo (skysčio tekėjimo, 
liejimosi arba plakimosi) metu keliamą garsą

Panašu į T – panašu į motyvuojančia reikšme nusakomo veiksmo metu išskiriamą 
temperatūrą 

PP – pilnumo pojūčio požymis
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Semantic Reasons of Appearance of Synonyms 
of the Verb to drink 

SUM M A RY

The object of this article is a rich semantic group which has not yet been analysed be-
fore – drinking verbs taken from the version of the Dictionary of the Standard Lithuanian 
Language which is currently in the process of compilation. The research seeks to estimate 
which features of the actual phenomena, things or actions become semantic features in 
the language, which determine the rise of new drinking verbs. The research also seeks to 
estimate the efficiency of these semantic features. A preliminary synonym network of the 
verb to drink is given at the end of the article.
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IRENA DUKAVIČIENĖ
Lietuv ių ka lbos ins t i tut a s

Moks l in ių t y r imų k r ypt ys : prūsų resp. baltų kalbos,  
antroponimika.

XIII AMŽIAUS PRŪSŲ 
ASMENVARDŽIAI PRŪSŲ 
REGISTRE

13th Century Prussian Personal Names in the 
Prussian Register

ANOTACIJA

Straipsnyje apžvelgiami XIII a. prūsų asmenvardžiai iš istorijos šaltinio Preussische Re-
gesten bis zum Ausgange des dreizehnten Jahrhunderts („Prūsų registras iki XIII a. pabaigos“), 
stengiantis atskleisti istorinį prūsų asmenvardžių gyvavimo kontekstą. Taip pat aptariama 
kai kurių asmenvardžių daryba ir paaiškinama jų kilmė bei vokiečių kalbos įtaka asmen-
vardžių kitimui. 

Prūsų asmenvardžių svarba baltų vardyno tyrimams abejonių nekelia. Iš akių neišleis-
tinas faktas, kad prūsiški resp. baltiški tikriniai vardai yra anksčiausiai užfiksuoti baltų 
kalbų faktai. 

 ESM INI A I ŽODŽI A I:  prūsai, asmenvardis, vardynas, giminystės ryšiai, Maxas Perlba-
chas, Preussische Regesten.

ANNOTATION

The article reviews the 13th century Prussian personal names from the historical source 
Preussische Regesten bis zum Ausgange des dreizehnten Jahrhunderts (Prussian registers until 
the end of the 13th century) in order to reveal the historical context of existence of Prus-
sian personal names. It also discusses the formation of certain personal names and ex-
plains their origin as well as the influence of the German language on the change of per-
sonal names. 
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The importance of Prussian personal names to the research of Baltic proper names is 
unquestionable. It should be noted that Prussian (i.e. Baltic) proper names are the earliest 
recorded facts of the Baltic languages. 

 KEY WOR DS:  Prussians, personal name, proper names, family connections, 
Max Perlbach, Preussische Regesten.

ĮVADAS

Tikrinių daiktavardžių – vieno iš pastoviausių leksikos sluoksnio – tyrimai 
suteikia svarbių žinių apie jau mirusios kalbos fonetikos, leksikos ir morfologi-
jos ypatybes, kurios yra užfiksuotos tikriniuose varduose, bet gali būti išnyku-
sios apeliatyvinėje leksikoje. Būtent tokie tyrimai ir leidžia vis daugiau sužinoti 
apie mirusią prūsų tautą. Iš gausių šaltinių buvo pasirinktas 1876 m. Karaliau-
čiuje publikuotas Maxo Perlbacho sudarytas registras Preussische Regesten bis 
zum Ausgange des dreizehnten Jahrhunderts (toliau – PrR). 

M. Perlbachas buvo vokiečių istorikas ir bibliotekininkas, Vokiečių ordino 
istorijos žinovas, viduramžių Rytų Prūsijos ir Lenkijos tyrėjas (Mentzel-Reu-
ters 2007: 39–53)1. Kadangi žinių apie M. Perlbachą (gimė 1848 m. lapkričio 
4 d. Gdanske, mirė 1921 m. vasario 18 d. Berlyne) lietuvių spaudoje beveik nė-
ra, tad norima trumpai supažindinti ir su jo biografija. Būsimasis mokslinin-
kas 1860–1868 m. mokėsi Karališkojoje Friedricho gimnazijoje, kurioje susi-
pažino su Colmaru Grünhagenu2, vėliau dirbusiu su Wilhelmu Wattenbachu3. 
Baigęs gimnaziją M. Perlbachas pradėjo studijuoti istoriją Vroclavo universi-
tete, kur W. Wattenbachas darbavosi provincijos archyvaru. Kai W. Wattenba-
chas 1862 m. tapo Heidelbergo profesoriumi, M. Perlbachas taip pat iškeliavo į 

 1 Tai pagrindinis šaltinis apie M. Perlbachą, kurį pavyko rasti. 
 2 C. Grünhagenas (gimė 1828 m. balandžio 2 d. Trebnitze, mirė 1911 m. liepos  27 d. Breslau) 

buvo vokiečių archyvaras ir istorikas. Jis dirbo Karališkojoje Friedricho gimnazijoje, dėstė is-
toriją Vroclavo universitete, buvo Silezijos provincijos archyvų direktorius. Nuo 1866 m. tapo 
Vroclavo universiteto istorijos profesoriumi. 1864–1905 m. jis buvo Silezijos istorijos žurnalo 
redaktorius (DB, žiūrėta 2014-11-10).

 3 W. Wattenbachas (gimė 1819 m. rugsėjo 22 d. Rantzau, mirė 1897 m. rugsėjo 20 d. Frankfurte) 
buvo vokiečių istorikas ir paleografas. Vroclave W. Wattenbachas tarnavo provincijos archyva-
ru, 1862 m. tapo profesoriumi Heidelberge, vėliau Berlyne (DB, žiūrėta 2014-11-10).
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Heidelbergą. Heidelberge M. Perlbachas susipažino su Georgu Waitzu4. Būtent 
C. Grünhagenas, W. Wattenbachas ir G. Waitzas darė M. Perlbachui labai dide-
lę įtaką. Mokslus M. Perlbachas baigė Getingene. Ten W. Waitzo vadovaujamas 
1871 m. apgynė daktaro disertaciją Die ältere Chronik von Oliva („Senoji Olivos 
kronika“). Vėliau M. Perlbacho akys krypo į tas temas, kurios buvo jam įdo-
mesnės. 1872–1876 m. dirbo Karaliaučiuje bibliotekininku, 1876 m. – Greifs-
walde, 1883 m. – Halėje, čia jis 1894 m. tapo vyresniuoju bibliotekininku, o 
1899 m. – profesoriumi. 1903 m. jis atvyko į tuomet dar karališkąją, vėliau ta-
pusią valstybine, Berlyno biblioteką, kur buvo paskirtas skyriaus direktoriu-
mi. Tais pačiais metais gruodžio 31 dieną M. Perlbachas pasitraukė iš aktyvios 
tarnystės.

M. Perlbachas daug nusipelnė Prūsijos istorijos tyrimams. Jis rašė apie Si-
lezijos, kurią pats vadino antraisiais namais, istoriją, tačiau gimtaisiais namais 
laikė Prūsiją, kurią daugiausia tyrinėjo (Rytų ir Vakarų Prūsiją). 1873 m. savo 
straipsnyje „Die ältesten preußischen Urkunden kritisch untersucht“ („Senieji 
prūsų dokumentai kritiškai ištirti“) paneigė Kruschwitzo sutarties5, kuri buvo 
svarbi Vokiečių ordinui, autentiškumą. Jis taip pat buvo garsaus ir Prūsijos is-
torijai svarbaus žurnalo Altpreußische Monatsschrift  („Senosios Prūsijos mėn-
raštis“) redaktorius. 

Kaip rašo Mentzer-Reuters (2007: 44), M. Perlbachui darbuojantis Kara-
liaučiuje, Prūsijos istorijos tyrimai išgyveno krizę. Penkiatomis istorijos šalti-
nių rinkinys Scriptores rerum Prussicarum („Prūsijos retieji raštai“), sudarytas 

 4 G. Waitzas (gimė 1813 m. spalio 9 d. Flensburge, mirė 1886 m. gegužės 24 d. Berline) – Vokie-
tijos teisės ir viduramžių istorikas. Jis buvo žinomiausias Vokietijos istorijos leidėjas. Studijavo 
istoriją, filosofiją, teisę bei protestantų teologiją. 1842 m. W. Waitzas tapo Kylio universiteto is-
torijos profesoriumi. 1848 m. Getingeno universitete įkūrė istorijos katedrą. Nuo 1860 m. tapo 
Berlyno universiteto teisės daktaru (DB, žiūrėta 2014-11-10).

 5 Krušvico sutartis – 1230 m. birželio mėn. dokumentas, kuriame Mazovijos kunigaikštis Kon-
radas besąlygiškai perleidžia Vokietijos ordinui Kulmo ir visas kitas užkariautas žemes. PUB I 
58–60 užfiksuotas, šis dokumentas skamba taip: ,,1230 Juni. Bei Kruswica. Conrad, Herzog von 
Masovien, übergiebt dem DOrden das Culmer Land in bestimmten Grenzen und mit allen landesherr-
lichen Rechten zu freien Besiß gegen das Versprechen des Beistandes im Kampfe wider die heidnischen 
Preußen, desgleichen alle weiteren Eroberungen“ („1230 m. birželis. Krusvica. Konradas, Mazovijos 
kunigaikštis, perleidžia Ordinui Kulmo žemę su visomis teisėmis į ją už pagalbą kovojant su 
pagoniškąja Prūsija, taip pat visas kitas užkariautas žemes“). Visas kitas tekstas parašytas loty-
nų kalba. Paaiškinimuose (PUB I 60) kalbama apie tai, kad tekstas greičiausiai nėra origina-
lus. 1873 m. M. Perlbachas straipsnyje „Die ältesten preußischen Urkunden kritisch untersucht“ 
paneigė Kruschwitzo sutarties autentiškumą. Augustas Seraphimas bandė įrodyti dokumento 
tikrumą. 1980 m. Gerardas Labuda ginčą išsprendė M. Perlbacho nenaudai (Mentzel-Reuters 
2007: 45, 47; PUB I 58–60).
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Theodoro Hirscho6, Maxo Polluxo Toeppeno7 ir Ernsto Strehlke8, viena vertus, 
buvo baigtas, tačiau iš kitos pusės – buvo labai problemiškas dėl redaktorių 
sprendimų. Gabiausias darbuotojas – E. Strehlke – mirė 1869 m. M. Perlbachas 
švelniai kritikavo vyresniuosius, savo kritiką dažnai paslėpdamas tarp eilučių. 
Tiesa, buvo sakoma, jog lenkai buvo labiausiai įpratę dėl savo Prūsijos archyvų 
istorinių tyrimų konsultuotis Gdanske, o štai jų kolegų vokiečių žvilgsniai kry-
po ne į Lenkiją, bet labiau į pietus ir vakarus. Dirbant parengiamuosius darbus, 
susijusius su pirmąja Pomeranijos dokumentų knyga, jau nuo 1877 m. buvo aiš-
ku, kad neištyrus Lenkijos archyvų, seniausiųjų dokumentų rinkinys gali taip 
ir likti nebaigtas.

Be Rytų ir Vakarų Prūsijos istorijos draugijos, dar buvo ir Hanzos istori-
jos draugija, o svarbiausia – 1879 m. įkurta Vakarų Prūsijos istorijos draugija. 
M. Perlbachas siekė suvienyti susiskaldžiusias draugijas. Jo ir Karlo Heinricho 
Lohmeyerio9 iniciatyva susirinko Prūsijos provincijos istorijos draugijos istori-
jos tyrėjų ir draugų būrys ir buvo nuspręsta išleisti Simono Grunau kroniką10, o 

 6 T. Hirschas (gimė 1806 m. gruodžio 17 d. Altschottlande, mirė 1881 m. vasario 17 d. Greifs-
walde) vokiečių istorikas, Berlyne studijavęs teologiją, istoriją ir geografiją, dirbęs mokytoju 
Friedricho-Wilhelmo gimnazijoje, o nuo 1833 m. dėstęs istoriją gimnazijoje Gdanske. 1850 m. 
tapo Gdansko miesto archyvo direktoriumi, o nuo 1865 m. Greifsvaldo universiteto istorijos 
profesorius ir bibliotekos direktorius (DB, žiūrėta 2014-11-10).

 7 M. P. Toeppenas (gimė 1822 m. balandžio 4 d. Königsberge, mirė 1893 m. gruodžio 3 d. Elbin-
ge) buvo vokiečių istorikas, geografas ir mokytojas. Toeppenas yra nusipelnęs Prūsijos istorijai. 
Karaliaučiuje studijavo senovės kalbas ir istoriją. Vėliau dirbo įvairiose Rytprūsių ir Pozna-
nės mokyklose. 1854 m. buvo paskirtas Hohensteino progimnazijos direktoriumi (DB, žiūrėta 
2014-11-10).

 8 E. Strehlke (gimė 1834 m. rugsėjo 27 d. Berline, mirė 1869 m. kovo 23 d. Berline) buvo vo-
kiečių istorikas ir archyvaras, savo trumpą gyvenimą paskyręs Vokiečių ordino istorijai. Jis 
studijavo Berlyne Friedricho-Wilhelmo universitete. Nuo 1860 m. tapo archyvaru (DB, žiūrėta 
2014-11-10).

 9 K. H. Lohmeyeris (gimė 1832 m. rugsėjo 24 d. Gumbinnen, mirė 1909 m. gegužės 15 d. Kö-
nigsberge) buvo vokiečių istorikas, nusipelnęs Prūsijos istorijos tyrimams. K. H. Lohmeyeris 
bendradarbiavo rašant Vokietijos istoriją. 1857 m. baigė Karaliaučiaus universitetą, nuo 1873 m. 
buvo profesorius (MLE 2003: 680; DB, žiūrėta 2014-11-10).

 10 S. Grunau (gimė apie 1470 m. Tolkemit (Rytprūsiai), mirė apie 1530–1537 Gdanske (?)) bu-
vo Prūsijos metraštininkas, etnografas, dominikonų vienuolis. Gyveno Elbingo ir Gdansko 
vienuolynuose. Apie 1510–1526 m. parašė Prūsijos kroniką Cronica und beschreibung allerlüsti-
chen, nützlichsten und waren historien des namkundingen landes zu Prewssen („Kronika ir aprašymas 
linksmiausių, reikalingiausių ir tikrų Prūsijos žemės istorijų“). Rėmėsi lotynų kalba rašytomis 
kronikomis, tarp jų neišlikusia Prūsijos vyskupo Kristijono kronika. Aprašė Prūsijos kraštą nuo 
IV–VI a. iki 1529 m. Pateikė daug vertingų etnografijos ir istorijos, mitologijos žinių apie prū-
sus ir lietuvius. Aprašyta prūsų kilmė, išvaizda, gyvenimo būdas, maistas, drabužiai, tikėjimas. 
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M. P. Toeppenas pradėjo leisti Acten der Ständetage Preussens unter der Herrschaft 
des Deutschen Ordens („Prūsijos luomų susirinkimų aktų knygos valdant Vokie-
čių ordinui“). Senieji Prūsijos dokumentai, Mecklenburgo archyvarų nuomone, 
turėjo būti aprašomi pagal vyskupijas ir Ordino valdomas žemes (vadinamasis 
1880 m. Elbingo planas). Turėjo rastis nauja keturių skyrių Prūsijos dokumen-
tų knyga: politiniai dokumentai, vyskupijų ir vienuolynų, komtūrijų ir miestų 
dokumentai. M. Perlbachas suvokė, kad tokiu būdu Ordino ir šalies valdovų 
veikla buvo nustumta į antrąjį planą. Senosios Prūsijos istorija galėjo būti susie-
ta, pasak M. Perlbacho, tik per kovos su Vokiečių ordinu etapą. Šį kontekstą at-
spindi pavyzdiniais laikomi Ordino statutai. M. Perlbachui susipažinti su Prū-
sijos rankraštiniais dokumentais nebuvo leista, nes tokia buvo archyvo tarybos 
pozicija – neleisti naudotis nespausdintais Karaliaučiaus archyvo dokumentais. 

M. Perlbachas parašė nemažai straipsnių bei knygų. Visą jo veiklą puikiai 
atspindi bibliografija, kurią pateikė Arno Mentzel-Reuters (2007: 49–53). Be 
kalbamojo veikalo, vertėtų paminėti dar tokius M. Perlbacho veikalus, kaip 
antai: Die ältere Chronik von Oliva („Senoji Olivos kronika“), Zur Geschichte der 
ältesten preußischen Bischöfe („Dėl seniausių Prūsijos vyskupų istorijos“), Grunau, 
Simon: Simon Grunau’s preußische Chronik („Simonas Grunau: Simono Grunau 
Prūsijos kronika“) ir kt. 

Kalbamojo veikalo pratarmėje M. Perlbachas mini Johannesą Voigtą11, ku-
ris laikomas prūsų istorijos tyrimų pradininku. Jo didžiulis, niekada tinkamai 
neįvertintas nuopelnas yra tai, kad jis pirmasis skaitė Karaliaučiaus archyvo 
dokumentus ir paskelbė Codex diplomaticus Prussicus („Prūsijos diplomatijos 
kodeksas“). J. Voigtas apsiribojo nespausdintų dokumentų publikavimu ir taip į 
savo veikalą neįtraukė visų tik vėlesnių leidimų tekstuose įvardytų dokumentų, 
pavyzdžiui, Ermländische Urkundenbuch („Varmės dokumentų knyga“), kurios 
vertingi fragmentai buvo jau paskelbti.

Norėdamas įrodyti, kad prūsai ir lietuviai skiriasi nuo vokiečių, į kroniką įdėjo 100 prūsų kal-
bos žodžių žodynėlį ir prūsišką maldą Tėve mūsų (MLE 2000: 527; DB, žiūrėta 2014-11-10).

 11 J. Voigtas (gimė 1786 m. rugpjūčio 27 d. Bettenhausene, mirė 1863 m. rugsėjo 23 d. Königs-
berge) buvo vokiečių istorikas, nusipelnęs Prūsijos istorijos tyrimams. Studijavo Jenos univer-
sitete teologiją, vėliau istoriją ir filologiją. Dirbo mokytoju Frankės karališkajame pedagogiu-
me Halėje, vėliau ten dėstytojavo. Nuo 1817 m. Karaliaučiaus universiteto istorijos profesorius, 
1830–1847 m. rektorius, Filosofijos fakulteto dekanas. J. Voigtas parašė labai daug straipsnių. 
Vertėtų paminėti 1860 m. paskelbtą straipsnį Einige Beiträge über altpreußische Personen- und ge-
ographische Localnamen („Apie prūsiškus asmenų ir geografinių vietų vardus“). Jis surinko dau-
giau kaip 300 prūsiškų asmenvardžių. J. Voigtas nustatė, kad visi prūsiški asmenvardžiai yra 
nevienskiemeniai, dokumentuose užfiksuoti giminystės ryšiai, pasitaiko įvardijimų ir dviem 
vardais (DB, žiūrėta 2014-11-10; Blažienė 2011: 467).
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Jau ne kartą istorikai buvo išreiškę pageidavimą surinkti į vieną vietą visus 
pasklidusius dokumentus. M. Perlbachas pradėjo rinkti medžiagą XIII a. Prūsi-
jos registrui. Minėto veikalo pratarmėje aiškinama, kad sudarant registrus, kai 
dokumento turinys buvo siejamas tik su provincija, ypatingas dėmesys skirtas 
išsamumui: jei nenumatytos aplinkybės, eksponentai arba liudytojai nulemda-
vo įtraukimą į registrą, ištrauka būdavo pateikiama kiek įmanoma glausčiau. Į 
registrus buvo įtraukti visi dokumentai, susiję su Vyslos dešinėje pusėje esančių 
Prūsijos teritorijų istorija, nepaliesta, pasak M. Perlbacho, liko Rytų Pomeranija, 
kaip ir visa kita, kas sietina tik su Vokiečių ordinu. O visi liudijimai, susiję su 
Prūsijos vyskupais ar kitais garbingais asmenimis, buvo kruopščiau surinkti. Be 
spausdintų dokumentų, M. Perlbachas galėjo laisvai naudotis Gdansko, Elbin-
go, Torunės ir Vroclavo archyvais. Vertingos informacijos jis gavo iš Drezdeno 
ir Pelplino miestų, iš Karlo Herqueto12 iš Idsteino ir Paulo Ewaldo Hasse’s13 iš 
Halės. Karaliaučiaus archyve jis galėjo rinkti tik 1260–1285 m. medžiagą. Pras-
minga prisiminti paramą, kurią suteikė archyvo sekretorius Rudolfas Philippi14, 
padarydamas išrašus iš įvairių dokumentų, kuriais pagal archyvo taisykles ne-
buvo leista naudotis (PrR III). 

Pagrindinis trūkumas yra tai, jog apdorojant dokumentų ištraukas, nebu-
vo išvengta klaidų, kurios paaiškinamos naudotų šaltinių pobūdžiu. Iki šiol ne 
visada buvo galima ištraukomis publikuotus dokumentus pagrįsti rankraščiais, 
dėl to, kad M. Perlbachui nebuvo leidžiama sistemingai naudotis Karaliaučiaus 
archyvu. Dokumentų komentarai, ypač vietovardžių paaiškinimai, apsiribojo 
tik būtiniausia informacija, kita vertus, pateikta naudotų šaltinių apžvalga ir 
asmenvardžių rodyklė. 1876 m. veikalą Preussische Regesten bis zum Ausgange 
des dreizehnten Jahrhunderts išspausdino Karaliaučiaus Ferds. Beyerio spaustuvė. 
Registrą iš Altpreussische Monatsschrift perspausdino Rudolfas Reicke ir Ernstas 

 12 K. Herquetas (gimė 1832 m. spalio 5 d. Fuldoje, mirė 1888 m. kovo 6 d. Osnabrücke) buvo vo-
kiečių istorikas, archyvaras.  Studijavo 1852–1856 m. Marburge ir Miunchene istoriją ir filolo-
giją. 1869–1873 m. dirbo miesto archyve Mühlhausene (DB, žiūrėta 2014-11-10). 

 13 P. E. Hasse (gimė 1845 m. birželio 7 d. Lübecke, mirė 1907 m. balandžio 30 d. Lübecke) – vo-
kiečių istorikas ir archyvaras. Getingeno universitete buvo teisės ir viduramžių istoriko Georgo 
Waitzo mokinys, nuo 1875 m. dirbo Kylio universitete docentu, o nuo 1880 m. ten pat profeso-
riavo. 1876–1889 m. dirbo sekretoriumi Šlėzvigo-Holšteino istorijos draugijoje, 1889 m. per-
sikėlė į Liubeką, kur sekretoriavo senate, o nuo 1892 m. tapo miesto archyvaru (DB, žiūrėta 
2014-11-04).

 14 R. Philippi (1821–1897 arba 1902) buvo Karaliaučiaus archyvo sekretorius. Nuo 1864 m. dirbo 
archyvinį darbą. Išleido Georgo Christopho Pisanskio Entwurf einer Preussischen Literärgeschichte 
(„Prūsų literatūros istorijos bandymas“) ir S. Grunau Preussische Chronik II, 1889 m. („Prūsijos 
kronika“) kartu su M. Perlbachu ir P. Wagneriu. Rinko dokumentus leidiniui Preussisches Ur-
kundenbuch („Prūsijos ist. šaltinių knyga“) (MLE 2006: 560).
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Wichertas. M. Perlbachas nevartė rankraštinių šaltinių15, vadinasi, vardų per-
skaitymas ir užrašymas priklausė nuo istorikų, kurie rinko ir užrašė tuos var-
dus savo veikaluose. Istorikai, leidžiantys ir interpretuojantys Ordino doku-
mentus, kuriuose užfiksuoti prūsų ir prūsiški tikriniai vardai, ne visada tiksliai 
juos perteikė ir perteikia dabar. Dėl šios priežasties tikriniai vardai turėtų būti 
tikrinami kalbininkų, kad juos būtų galima įtraukti į mokslinę apyvartą. Kaip 
minima veikalo pavadinime, registre užfiksuoti XIII a. dokumentai. Tai doku-
mentai apie žemės nuosavybės reguliavimą, miestų griovimą ir kūrimą, vals-
tiečių atleidimą nuo dalies prievolių, apie duoklės paskyrimą, lengvatas kolo-
nistams ir daliai vietinių gyventojų. 

PRŪSŲ ĮVARDIJIMAS

Šaltinyje užfiksuoti 283 prūsų asmenvardžiai. Kad tai tikrai prūsų asmen-
vardžiai, patikslina šalia esantys prierašai. Neretai tai tiesiog etnonimas Preusse 
(prūsas) arba Prūsijos krašto sričių gyventojų vardai: Samen (sembai), Barther 
(bartai), Sudauer (sūduviai), Pogesanier (pagudėnai), Natanger (notangai), Scha-
lauer (skalviai). Taip pat 1299 m. užfiksuota daug didikų, vadinamų vitingais 
(Wittinge), kurie su savo įpėdiniais gavo žemių. Kaip aškina MLE (2009: 766) 
autoriai, vitingai, rikiai – prūsų karo tarnybininkai, daugiausia gentinės di-
duomenės palikuonys Kryžiuočių ordino valstybėje. XIII–XV a. jie sudarė dalį 
smulkiųjų žemvaldžių. Už karo tarnybą, pilių statybos bei remonto darbus vi-
tingai prūsiškąja bei Kulmo teise valdė paveldimus lėnus.

Registre dominuoja vienanaris asmenų įvardijimas (1277 Pigant, Waysel, 
Sthonem, Naschom), bet randasi ir įvardijimų dviem vardais. Pvz.: 1271 Di-
wan genannt Klekine; 1284 Conrad Kirsin; 1287 Robe, Sangro, Cumdris, Ardange 
Preussen genannt Cirsini; 1289 Bottohonus Stango; 1290 Dubius, genannt Kirsini; 
1296 Schude Grande. Šie pavyzdžiai rodo, kad XIII a. būta vienanario asmenų 
įvardijimo ir pradėjo rastis įvardijimas dviem vardais.

Anksčiausiai, 1216 m., užfiksuoti keli asmenvardžiai, kurie pateikiami su 
šaltinio kontekstu:

 15 M. Perlbachas (1876: V–XIII) išvardijo visus spausdintus istorijos šaltinius, iš kurių rinko me-
džiagą, pvz.: Acten der Ständetage Ost- und Westpreussens 1874 m. („Rytų ir Vakarų Prūsijos luo-
mų susirinkimų aktų knygos“); Chronicon terrae Prussiae („Prūsijos žemės kronika“); Monumenta 
historiae Warmiensis („Varmės istorijos paminklai“); Johannes Voigt. Geschischte Preussens von 
den ältesten Zeiten bis zum Untergange der Herrschaft des deutschen Orden 1827–39 m. („Johannes 
Voigt. Prūsijos kronika nuo seniausių laikų iki Vokiečių ordino valdymo pabaigos“) ir kt.
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1216 a.p. XVIII. XII Cal. Mar. 18. Febr. Lateran. Papst Innocenz III. bestätigt 
dem Bischof von Preussen die Schenkung des Preussen Philipp ehemals Warpoda) und 
seinen Genossen, der neulich bei dem apostolischen Stuhle getauft ist, über das Land 
Lansania. 1216 a.p. XVIII. XII Cal. Mar. 18. Febr. Lateran. Derselbe bestätigt 
demselben die Schenkung des Preussen Paul ehemals Suavabuno und seiner Genossen, 
der neulich beim päpstlichen Stuhle getauft ist, über das Land Lubovia gleichlautend.    

Iš pavyzdžių matyti, kad 1216 m. jau būta pakrikštytų prūsų: Warpoda16 po 
krikšto tapo Philippu, o Suavabuno17 – Pauliumi. 

PUB I, I 7 (Preussisches Urkundenbuch, toliau – PUB) pateikta kiek daugiau 
informacijos:

[1216] Februar 18. im Lateran. Papst Innocenz III bestätigt dem Bischof von 
Preußen den Besiß des Landes Löbau, als Schenkung des neugetauften Preußen Sur-
vabuno. Ea propter, venerabilis in Christo frater dilecti fi liis Pauli Pruteni, qui dim di-
cebatus Suṙvabuno… (į lietuvių kalbą išversta tik sakinio pabaiga: „brangus sū-
nus prūsas Paulius, kurį vadino Survabuno...“).

Atkreiptinas dėmesys į šių abiejų prūsiškų vardų darybą bei kilmę.
Survabuno Preusse (7)
Galbūt pr. *Surva-bunā. Dėl pirmojo kamieno plg. lie. avd. Survas, kurį Zi-

gmas Zinkevičius laiko trumpiniu, padarytu iš I kamieno dėmenų ir II kamie-
no pradžios (Zinkevičius 2008: 320). Dar plg. lie. avd. Surwalowa 1759–1787 m. 
(IAK). Dėl antrojo kamieno pr. *bun- plg. lie. avd. Bùnas, Bunáitis (LPŽe), lie. 
avd. Bùnis, Bunỹs (: bun-ióti ʻklestėti, vešėti ʼ) (Zinkevičius 2012: 192), Bunelis 
1598 m. (IAK), Buniena 1729–1771 m. (IAK), Buniewicz 1785 m. (IAK), Bunonis 
1633 m. (IAK).

Warpoda Preusse (7)
Pr. *Varp-ād-ā. Reinholdas Trautmannas mini pr. avd. su šaknimi *varp-: 

Warpote, Warputte, Warpele (TAP 116) ir yra linkęs įžvelgti priesagą *-ād-. Plg. 
lie. avd. Vapiotas, kurį LPŽe autoriai sieja su pr. avd. Warpote, lie. avd. Varpùlis 
(: várpa ʻpailgos formos žiedynas ar iš jo išaugęs grūdų vaisynasʼ). Z. Zinkevi-
čius (2008: 127, 156, 257) mini lie. avd. Vár-putas, kurį laiko dvikamieniu (: lie. 
avd. Vãras + pùsti pùto ʻtinti, pūstisʼ). Dar plg. lie. avd. Warpiot 1665 m. (IAK), 
Warpis 1759–1787 m. (IAK).

 16 Prūsišką asmenvardį Warpoda užfiksavo Wilhelmas Piersonas (1873: 733), Reinholdas Traut-
mannas (1925: 116).

 17 W. Piersono kodekse (1873: 721) ir M. Perlbacho registre (1876: 19) užfiksuotas to avd. variantas 
dėl netikslaus užrašymo Suavabuno leidžia daryti prielaidą, kad abu autoriai rinko medžiagą iš 
tų pačių šaltinių. R. Trautmannas (1925: 101), stropiai rinkęs medžiagą iš Ordino foliantų, per-
skaitė Survabuno.
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DOKUMENTE APTIKTI ASMENVARDŽIAI 
SU PRIERAŠU PREUSSE

Šaltinyje nurodoma, kad vienas ar kitas asmenvardžio turėtojas buvo prū-
sas18. Su prierašu Preusse rasti 89 asmenvardžiai. Pavyzdžiui:

1216 ...des Preussen Philipp ehemals Warpoda... (7); ...des Preussen Paul ehe-
mals Suavabuno... (7); 1239–1240 ...des Preussen Pomande... (53); 1242 ...des 
Preussen Nerdingis... (58); 1248 ...eines Preussen Preroch... (92); 1261 ...den 
Preussen Gedun... (177), …den Preussen Szinte, Pisz, Pogononie und Azo virth… 
(178); …dem Preussen Wergule… (179); …den Preussen Waydote und Keytin… 
(179); 1262 …dem Preussen Tyrune (182), dem Preussen Grunau… (188); 1267 

…den Preussen Santyrmes, Woczeslon und Buchelo … (205); 1267–70 …den 
Preussen Paul (211), dem Preussen Tulizede… (212); …dem Preussen Blivot… 
(212); 1273 …dem Preussen Peter… (217); 1274 …den Preussen Gastimo und Lu-
thymero… (218); 1275 …dem Preussen Pomuzel… (220); 1276 …dem Preussen 
Padangen (224), dem Preussen Redethin… (228); 1277 …den Preussen Pigant, 
Waysel, Sthonem, Naschom… (229); 1278 …dem Preussen Ponatho (p. 231), 
dem Preussen Regune… (231); 1279 …dem Preussen Pakoke… (234); 1280 …dem 
Preussen Sambango… (236); 1282 …den Preussen Wargin und Napergann… 
(240); …den Preussen Poytun… (242); …den Preussen Curthi, Tarpi und Sy-
mon… (242); 1284 …dem Preussen Blivot… (250); …den Preussen Doybe, Smy-
ge, Sange und Conrad Kirsin, des Preussen Pede… (251); …dem Preussen Kerso, 
der Preusse Canthyr… (251); …dem Preussen Schroite… (252); …dem Preussem 
Trumpe… (252); …den Preussen Gandinis, Poburs, Cantune, Cawald, Argal-
dinus… (253); 1285 …den Preussen Gedite und Cantym… (261); …des Preussen 
Thessym… (261–262); …dem Preussen Tulikoithe… (264); 1286 …dem Preussen 

 18 W. Piersono prūsiškų onimų kodekse (1873: 483–744) randami tokie prūsų vardų variantai kaip 
Bliwot (Blivot), Klecz (Clecz), Pygant (Pigant), Poythune (Poytun), Ponate (Ponatho), Scroyte (Schroi-
te), Swinko (Swinco), Tessym (Thessym), Tirune (Tyrune), Tulicede (Tulizede), Tulicoyte (Tulikoithe), 
Waidote (Waydote), Waisel (Waysel), Wargule (Wergule). Jo kodekse nepavyko rasti šių vardų: Bo-
ttohonus Stange, Butelo, Grunau, Canthyr, Cantym, Luthymero, Methuo, Naschom, Pomuzel, Sangite, 
Symon, Sthonem, Stylige, Woczeslon. Ernstas Lewy yra pirmasis, kuris apgynė disertaciją iš prūsų 
asmenvardžių Altpreussischen Personennamen, kurioje išvardija slaviškus ir vokiškus prūsų var-
dus. Jis mini Luthymer, Simon. Rasti tokie vardų variantai: Asovirt (Azovirth), Nadop (Nodobe), 
Ponato (Ponadho), Skroite (Schroite), Stenam (Stenym?), Sinte (Szinte), Wargule (Wergule). E. Lewy 
nėra užfiksavęs Botohonus Stange, Butelo, Grunau, Ittunthe, Juncter, Cantym, Keytin, Clecz, Curno-
ron, Mehtuo, Naschom, Navier, Pede, Philipp, Pigant, Pogononie, Pomuzel, Redethin, Sange, Symun, 
Smyge, Sthonen, Stylige, Swinco, Tyrune, Tulizede, Waydote, Woczeslon. Ne visi M. Perlbacho su-
rinkti prūsų vardai yra paminėti R. Trautmanno, nes jis nefiksavo dvinario prūsų įvardijimo 
krikštavardžiu ir prūsišku vardu.
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Sulittolene… (269); 1287 …dem Preussen Swinco, Ardange Preussen gennant 
Cirsini… (273–274); …dem Preussen Kurthye… (274); 1288 …des Preussen Junc-
ter… (276); 1289 …dem Preussen Clecz… (279); …dem Preussen Navier, des 
Preussen Ittunthe, Bottohonus Stange, Tessym, Gunthe, Clecz, Munthemil, 
Preussen… (279); 1290 …dem Preussen Predrus… (284); …dem Preussen Quey-
ren… (286); 1291 …Preussen Mehtuo und Sangite… (290); 1292 …dem Preussen 
Tulne… (294); …den Preussen Symunt und Stylige… (294); …Preussen Study… 
(295); 1297 …dem Preussen Curnoron… (318); …des Preussen Trumpe… (319); 
1298 …der Preusse Sadeluke… (323); …den Preussen Triene und Stenym… (236); 
1289–1299 …des Preussen Nodobe… (326).

Bus panagrinėta keleto prūsiškų asmenvardžių iš šio sąrašo daryba bei kilmė.
Ardange Cirsini Preusse (273–274, 287)
R. Trautmanas (TAP 131) laiko šį pr. avd. sudurtiniu, iš prielinksnio *ar- ir 

šaknies *dang-. Dėl *ar-  plg. pr. avd. Arbute, Arwayde, lie. avd. Aminas (LPŽe). 
Kaip aiškina LPŽe autoriai, *ar- galbūt iš prielinksnio ar ʻtaip pat, irgi ʼ. Šaknis 
pr. *dang- sutinkama pr. asmenvardyne, plg. pr. avd. Queydange, Abdangs (TAP 
135), lie. avd. Dañgis, kurio kilmė, LPŽe autorių nuomone, nėra visiškai aiški. 
Z. Zinkevičius (2008: 82) pabrėžia, kad lie. avd. A-dangas, Sán-dangas, Dañgis, 
Dangùtis sietini su lie. dangà ʻprieglobstisʼ. Pr. avd. *Ar-dang-. 

Cirsini Preusse (273–274), Kirsini (273–274) 
Pr. avd. *Kirsn-, plg. pr. avd. Kirsini (TAP 45). Tai buvo garsi didikų gimi-

nė. Grasilda Blažienė (2005: 276), nagrinėdama pr. vv. Kirsyn, sieja jį su pr. avd. 
Kirsini ir pateikia paralelių su la. vv. Ciȓseņi, Cirsinieki, kurie siejami su la. cirsens 
ʻširšėʼ, ciȓsis ʻviena žiogo rūšis, viena mažo paukščio rūšisʼ. Plg. lie. avd. Kirsini-
cia 1660 m. (IAK).

Azovirth Preusse (178)
Tai veikiausiai dvikamienis asmenvardis. TAP 131 užfiksuotas kaip avd. As-

so-wirt. Kaip yra rašęs Vytautas Mažiulis (PKP II 50), priebalsiai s ir z yra rašo-
mi viena ir ta pačia raide. Dėl pirmojo sando *as- plg. pr. avd. As-pan, Assayde 
(TAP 131), lie. avd. Ãs-minas, Ãs-vytas, Ãš-mintas (Zinkevičius 2008: 75), kur 
Z. Zinkevičius užsimena, kad jį turėjo ir prūsai. Dėl antrojo sando *virt- plg. pr. 
avd. Po-wirte, Wirtil (TAP 157), lie. avd. Vi̇̀rtelis, kurio kilmė nėra aiški (LPŽe), 
plg. lie. avd. Wirtanis 1652–72 (IAK), Wirtukaytis XVI–XVII a. (IAK). Galbūt 
pr. avd.*As-a-virt-(?).

Stange Preusse (279)
Dėl pr. avd. Stange R. Trautmannas (1925: 160) plg. lie. avd. Stangỹs ir lie. 

stangùs ʻstangrusʼ. G. Blažienė (2011: 470) atstato pr. avd. *Stangā (?), plg. lie. 
avd. Stañg-vilas, Stangỹs, Stangáitis iš Stan- su pridėtiniu -g-, galbūt dėl stañgus, 
pa-stangà (Zinkevičius 2008: 139). 

Clecz Preusse (279)
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Plg. le. avd. Kleczka (Rospond 1973: 303). Aptardamas pr. vv. Klec lenkų 
onomastas Hubertas Górnowiczius (1980: 75) jį kildina iš avd. Klec, Clecz, kuris 
yra lenkiškas.

Curnoron Preusse (318)
Veikiausiai iškreiptas asmenvardžio užrašymas. TAP 49 pateiktas pr. avd. 

Curnothin, kuris atstatomas kaip *Kurn-āt- arba *Kurn-ōt- ir atsargiai siejamas 
su la. kurn ʻkurčiasʼ. R. Trautmannas pr. avd. Curnothin ir pr. avd. Curnotori (lo. 
Dativ) bei Curnoron laiko tuo pačiu asmenvardžiu. Vladimiras Toporovas (1984: 
322) irgi sieja su la. kurns ʻkurčiasʼ. Plg. lie. avd. Kurnéika, Kùrnikas, Kurnãvi-
čius, kurie siejami su lie. kurn-ti ʻvikriai, greitai bėgti ʼ, kurn-iúoti ʻpamažu eiti, 
kiūtinti ʼ (Zinkevičius 2008: 597). Pranas Skardžius nėra aprašęs priesagos -or-, 
tokia priesaga neegzistuoja. Daryba ir kilmė neaiški. Remiantis M. Perlbacho 
dokumentu negalima atstatyti autentiškos lyties.

Doybe Preusse (251)
Ernstas Lewy (1904: 46) pateikia pr. avd. Dabore, Dabote, Doibe (Dubius), 

Doberin ir įžvelgia šaknį *dab-, kurią sieja su lie. dabinù ʻpuošiuʼ, dabnùs ʻsmul-
kusʼ. R. Trautmannas (TAP 26) užfiksavęs pr. avd. Doybe sieja jį su Dubius, Du-
be. V. Toporovas (1975: 356–359) pr. avd. Doybe, Dubius mini prie *dob- šaknies 
kartu minėdamas *dub- ir *daub- šaknis, plg. lie. duob ʻįdubimasʼ, duõbti ʻdaryti 
įdubimą; skobti ʼ, dubùs ʻįdubęs, gilusʼ (LKŽe). Gal pr. avd. *Daub- (?). 

Gastimo Preusse (218)
R. Trautmannas (TAP 28) yra užfiksavęs pr. avd. Gastuno (arba Gastimo?). 

Dėl šaknies gast-, kurios kilmė nėra aiški, plg. pr. avd. Gastame, Gastart?, plg. 
sen. sl. gostĭ ʻsvečiai ʼ (Lewy 1904: 48). Slavų Gostʻ (plg. rus. gostj ʻsvečiasʼ) ir ger-
manų Gast- (vok. Gast ʻsvečiasʼ) atitikmenys lietuvių kalboje gali būti Gastilà, 
Gaščinas (Юркенас 2003: 106–107). Vardas Gast minimas ir FN 2008: 239. 
Tokiu vardu buvo viduramžiais vadinami tie, kurie neturėjo leidimo gyven-
ti mieste. Dar plg. lie. avd. Gast 1760–1790 m. (IAK), Gasticia 1681 m. (IAK), 
Gaʃtiowski 1729–1776 m. (IAK), Gastis 1685–1731 m. (IAK), Gastowicz 1766 m. 
(IAK), Gastowski 1670 m. (IAK), lie. gąstùs ʻbailusʼ, gãstauta ʻtoks darželio žoly-
nasʼ (LKŽe). V. Mažiulis (2013: 214–216) yra tyrinėjęs pr. gasto ʻgabalas, dirba-
mos žemės gabalas, sklypasʼ, pr. gasto=*gastā kildina iš vak. balt. *gastā ʻtai, kas 
užgesęʼ←adj. fem. *gastā ʻužgesusi ʼ, o šis iš vak. balt. verb. *ges- ʻges(in)ti ʼ arba 
*gas- ʻgesinti ʼ. Gal pr. *Gast-mā (?). 

Ittunthe Preusse (279)
Wilhelmas Piersonas (1873: 512) pateikia šį pr. avd. jo neaiškindamas. 

R. Trautmannas nėra jo užfiksavęs. V. Mažiulis (PKP I 48) yra aiškinęs, kad 
balsis *ī neretai yra diftongizuotas, t. y. žymimas raidėmis ei, todėl visai įma-
nomas pr. avd. *Ei-tunt- (?). Dėl pirmojo komponento *ei- plg. kur. avd. Ei-
tautt, Eytor (Kiparsky 278), lie. avd. Eĩbutas, Eĩgailas, Eĩgėlas, Eĩgilas, Eĩgintas, 
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Eĩgirdas, Eĩkantas, Eĩkintas, Eĩminas, Eĩnoras, Eĩtautas, kurie siejami su lie. eiti 
(LVKŽ 109, 112–118). Dėl antrojo komponento *-tunt- plg. lie. avd. Tuntỹs, ku-
ris, anot LKŽe autorių, galbūt sietinas su lie. tùntas, tuñtas ʻdidelis būrys, minia, 
pulkasʼ, tuntúoti ʻvaikščioti be tikslo, tupinėti, trepinėti vietojeʼ, tuntti ʻšnekėti ʼ 
ar pan. Gal pr. *Ei-tunt- (?). 

Pisz19 Preusse (178)
R. Trautmannas (TAP 77) mini avd. jo neaiškindamas. Junginys sz galėjo 

žymėti garsą s. Daryba ir kilmė neaiški.
Pomuzel Preusse (220)
Gal būtų galima įžvelgti šaknį *musel-, dėl kurios plg. pr. avd. Swaimusel, 

Muselit, Musligente (Lewy 1904: 54), plg. lie. avd. Muʃelicia 1678–1691 m. (IAK). 
R. Trautmannas (TAP 147) vardą traktuoja kaip Po-musel ir kalba apie šio vardo 
sąsajas su le. avd. Przemysł (TAP 191). Dėl priešd. *pa- ʻpaʼ plg. pr. avd. Po-burse, 
Po-lexe, Po-wilte (TAP 147). Gal pr. *Pa-musel- (?).

Predrus Preusse (284)
R. Trautmannas yra užfiksavęs pr. avd. Preydrus, ir išskiria priešdėlį *prei 

ʻprieʼ ir šaknį *dru- (TAP 136, 149). Dėl pr. priešd. *prei- ʻprieʼ plg. pr. avd. 
Prei-boto, Pre-weis, Pre-roch, Prei-tor (Lewy 1904: 56–57). V. Mažiulis (2013: 
762) rekonstruoja praep. pr. *prēi- ʻprieʼ, kuris buvo ir praef. pr. *prēi- ʻprieʼ.  Pr. 
praep. *prēi-/praef *prēi- < balt.-sl. *preĩ/*preĩ [>lie. priẽ/prie-], la. prie-. Dėl ša-
knies *dru- plg. pr. avd. Nis-drus, Na-drus (TAP 136), lie. avd. Drusis, Drusay-
czia 1764–1786 m. (IAK), Druseykis 1729–1771 m. (IAK), Drusewicz 1765 m. 
(IAK). Galbūt pr.*Prei-dru-s (?). 

Smyge Kirsini Preusse (251)
W. Piersonas (1873: 716) ir R. Trautmannas (1925: 96) mini šį avd. neaiš-

kindami. Plg. lie. avd. Smigùlskis, Smigieskis (LPŽe), lie. avd. Smigielska 1760–
1790 m. (IAK). Gal sietinas su lie. smigùs ʻsmiglusʼ (LKŽe). G. Blažienė (2005: 
330), aiškindama pr. vv. Smigelithin, sieja jį su pr. avd. Smyge, bet daugiau bal-
tiškų paralelių nepateikia.

Swinco Preusse (273–274), Swinke (287) 
R. Trautmannas  (1925: 103) mini avd. Swynke. Plg. lie. avd. Svinknas, le. 

Świnka, ru. Свинкин (LPŽe). Gal prūsų avd. *Svink-(?), kuris veikiausiai len-
kiškos kilmės.

Szinte Preusse (178)
W. Piersonas (1873: 714) yra užfiksavęs pr. avd. Szinte bei vv. Syntin, Zin-

ten, bet jų nekomentuoja. TAP 103 paminėtas šis pr. avd., plg. vv. Szynthen. 
Plg. lie. avd. Žiñtelis, Žentỹs, kurie siejami su lie. žéntas (LPŽe). Kazimieras 
Būga (III 277) mini lie. zn-ti ʻnegaluoja, sirginėjaʼ, vv. Зинтель – Sėlpilio vls. 

 19 E. Lewy šį pr. avd. sieja su lie. pizà, pizdà, dar plg. lie. dievą Pizius (1904: 42).
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vienasėdis < sėl. *Zintelis=liet. Ži̇̀ntelis – pavardė‖1566 m. Żyntys, Žinti̇̀kas‖pr. 
*Zintis<1419 m. Sinthen. G. Blažienė nagrinėdama (2005: 232–233) pr. vv. Zin-
ten, atstato pr. *Zint-, kurį sieja su pr. avd. Szinte. Viename Leto Palmaičio 
straipsnyje (2010: 355–358) aiškinama, kad ʻinicialinėje pozicijoje prieš balsį 
skardusis sibiliantas [z] beveik nerašomas raide z, absoliuti dauguma baltiškų 
vardų su inicialiniu [z] prieš balsį perteikta įprasta raide s ʼ. L. Palmaitis aiški-
na, kad nereikia jokio ziñtyti, pačioje Lietuvoje turint Sintautus bei veiksmažodį 
sintti. Veikiausiai pr. *Sint-. 

Woczeslon (Woislaw, Wotislaw) Preusse (205)
Slaviškas vardas iš čekų dvikamienio avd. Vęceslavъ: sen. sl. vęšte ʻdaugiauʼ ir 

slava  ʻšlovėʼ (Zinkevičius 2010: 101).

ŠALTINYJE MINIMI PRŪSIŠKI IR 
KRIKŠČIONIŠKI VARDAI

Iš minėto šaltinio taip pat aišku, kad prūsai davė savo sūnums prūsiškus ir 
krikščioniškus vardus. Pavyzdžiui: 

1260 …bestätigt dem Matto… (173); 1262 ...dem Preussen Grunaw... (188); 
1267 …verleiht dem Marus… (205) …den Preussen …Woczeslon… (205); 1267–70 
...den Preussen Paul... (211); 1273 ...dem Preussen Peter... (217); 1274 ...den Preus-
sen Luthymero... (218); 1278 ...für Petrus des Ponathi Sohn… (231); …dem Woy-
mar... (232); 1282 …den Preussen Symon… (242); 1288 ...dem Otto von Russen… 
(276); 1289 ...dem Preussen Navier, seinen Söhnen Tulkoyte, Ludewicus und Meru-
ne…welche die Grenzen des Zedechen… Tessym, Gunthe, Clecz, Munthemil, Preus-
sen… (279); …die vorher Golte, Sokor und Kirsne besessen… (284); 1290 ... dem 
Stephan eine Verschreibung mit Freiheit... (289); 1293 ...nach Kulmer Recht zwischen 
dem See Alden und den Gütern  des Nauschutte und Bogusch... (300); 1296 ...den 
Samen Philipp und seinem Bruder Dietrich, den Söhnen Rige’s Schude, Grande, Lo-
got, seinem Bruder Jane, Kerse... (314–315); 1299 ...die Namen der alten Witinge von 
Samland Heninke, Philipp und Dietrich, Johann Brulant, Conrad Dyabulus, Guntar... 
Polexe, sein Sohn …Dirke... ( 329).

Daugelis Vidurio ir Rytų Europos tautų krikščionybę priėmė I tūkstantme-
čio pabaigoje. Baltų tautų, pirmiausia vakarų prūsų, krikščioninimu susirūpi-
nęs Romos pontifikatas įsteigė lenkų bažnyčios provinciją. Kai pavienių misi-
onierių pastangos pakrikštyti gausias prūsų gentis pasirodė bergždžios, imtasi 
drastiškesnių veiksmų. Per 50 metų Kryžiuočių ordino riteriai, popiežiaus re-
miami ir laiminami, kalaviju ir ugnimi užvaldė visą prūsų genčių teritoriją. 
Krikštyti delsta, nes pagonio statusas buvo parankus juos laikyti vergais, plėšti 
jų turtą. Galima teigti, kad krikščionybę visi mažlietuviai priėmė tik XVI a. iš 
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liuteroniškos Bažnyčios dvasininkų20. Prūsai nenorom turėjo atsiversti. Prūsų 
krikščioniški vardai radosi iš hebrajų, graikų, lotynų vardų, pvz.: Jane, Johann, 
Symon, Matto, Peter, Philipp, Paul. Taip pat yra krikščioniškos kilmės vardų, kil-
dinamų iš slaviškų bei germaniškų vardų, pvz.: Woczeslon, Woymar, Dietrich, 
Gunthe.

Bus analizuojama kai kurių tokių prūsų asmenvardžių daryba bei kilmė.
Guntar Same (329)
Plg. pr. avd. Guntawt, Nirgunde, Gunde, Gunte, kuriuos R. Trautmannas (TAP 

159), kaip ir pr. avd. Guntar, sieja su pr. guntwei ʻvaryti ʼ. Pagal R. Trautmanną, 
čia galima skirti priesagą *-ar-. V. Toporovas (1979: 341) laiko šį avd. dvika-
mieniu. Bet plg. lie. avd. Guntárskis, kurio įžvelgiama šaknis *guntar ir siejama 
su vo. avd. Günther, Günthardt, Günthor (LPŽe). Z. Zinkevičiaus nuomonė ne-
sutampa su LPŽ autorių nuomone. Jis mini lie. avd. Gùn-taras, kurį laiko dvi-
kamieniu, o antrąjį sandą tar- sieja su lie. ta-ti (2008: 147–148, 207). Dar žr. 
FN 2008: 267.

Schude Grande Same (314–315, 329), Schude Same (329) 
Grande vokiškas vardas iš vvž. grande ʻdidelisʼ (lo. grandis ʻdidelisʼ) (FN 2008: 

257). Plg. lie. avd. Granda 1665 m. (IAK), Grando 1604 m. (IAK), Grandin 
1670 m. (IAK), Grandel 1784 m. (IAK), lie. grandaĩ ʻ kartelių lubos, grįstai; šakų 
klojinys po javaisʼ, grándyti ʻgręsti ʼ, grandìs ʻžiedas, lankelis; stora lenta, grandasʼ 
(LKŽe). Dar žr. Blažienė 2000: 44. 

R. Trautmannas (TAP 94) drauge Schude mini variantą Scude. Dėl šaknies 
*skud- plg. pr. avd. Scudeyke, Scudenne, Scudete, Schudie, Schudike (TAP 150), lie. 
avd. Skudỹs, Skùdas, Skùdis, kurių kilmė nėra visai aiški. Šaknį skud- galima 
būtų sieti su lie. skùdinti ʻskaudinti; daryti, kad skaudėtų; žeisti ʼ (LPŽe). Plg. lie. 
avd. Skudaytis 1696 m. (IAK), Skudeykis 1657 m. (IAK), Skudutis 1740–1760 m. 
(IAK). Pr. avd. *Skud-.

GENTINĖ PRŪSŲ PRIKLAUSOMYBĖ

Registre atsispindi gentinė priklausomybė. Rasta nemažai sembų, bartų, sū-
duvių, pagudėnų, notangų, skalvių, varmių. Pavyzdžiui:

 20 MLE 2003: 323–324.
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Sembai 1255…dem Samen Yboto… (140); 1260 …im Samland Glande… (175); 1261 
…dem Samen Berischo… (178); 1261–62 …dem Samen Preiboto… (182); 1281 
…dem Samen Napellin und seinen Brüdern Nargotin und Nermedin… (238); 
1286 …dem Samen Binge… (269); 1295 …die Samen werden von ihrem Führer 
Naudiota, dem Sohne Jodute’s, verrathen… (311); 1296 …den Samen Philipp 
und seinem Bruder Dietrich… (314–315)

Bartai 1260 …in Barthen Diwan (175); 1271 …Diwan genannt Klekine der Führer der 
Barther… (215); 1284 …Zwei Barther, Numo und Dersko… (253); 1289 …den 
Barthern Butilabes und den Söhnen des Muntir… (284)

Sudūviai 1283 …Sudauer, darunter auch Kantigerde… (247); 1285 …dem Sudauer 
Scumant und seinen drei Söhnen, Rukals, Gedetes und Galms… (260–261); 
1285 …den Sudauern Muntigin, Tholeyke, Schare und Prodwele… (263); 1285 
…dem Kantigirde, sowie Zwinienne und seinen Brüdern den Sudauern… (263)

Pagudėnai 1260 …in Pogesanien Auttumo… (175); 1271 …Linko der Pogesanier… (215); 
1296 …dem getreuen Pogesanier Gederikes… (317)

Notangai 1260 …in Natangen Heinrich Monte… (175); 1295 Die Natanger erwählen 
Sabina, Gauwina, Stanto, Trinta und Missino zu Anführern… (311)

Skalviai 1276 …des Schalauers Sarecka, die Schalauer Surbancz, Swisdeta und 
Surdeta… (227–228)

Varmiai 1260 …in Ermland Glappo…(175)

Kalbamajame dokumente užfiksuota: 103 sembai, 5 bartai, 10 sūduvių, 3 pa-
gudėnai, 6 notangai, 4 skalviai, 1 varmis. Daugiausia jie minimi dokumentuose 
dėl žemės nuosavybės, taip pat kalbant apie sukilimus. Visi vitingai buvo sembai.

Žemiau pateikta dviejų skalvių vardų daryba bei kilmė.
Sarecka Schalauer (227–228)
Dėl šaknies plg. pr. avd. Sarecte (Pierson 1873: 709), Sarotte, Sarude (TAP 

90), lie. Sár-gaudas, Saũ-saras, Sarỹs, siejamus su sar-ióti ʻsiaubti ʼ (Zinkevičius 
2008: 132). LPŽe autoriai mini lie. avd. Sareckis, Sarùlis, Sarõlis, Sarỹs, kurių 
šaknies sar- kilmė ne visai aiški. Plg. la. Sars, vo. Sar, Saro, Sahr ir galbūt lie. 
sarióti ʻsiaubti, niokoti, plėšti; bastytisʼ. MLE (2009: 188) minimas Sarkis, Sarec-
ka, Sarecke, Sareika kaip vienas skalvių vadų, netoli Rambyno kalno turėjęs 
Sareckos pilį. Dar plg. lie. avd. Saraka 1830 m. (IAK), Sarayczie 1781 m. (IAK), 
Sareykis 1816 m. (IAK), Sarenas 1740–60 m. (IAK), Sarulis 1765 m. (IAK). Gal 
pr. avd. *Sar-eik-a (?).

Surbancz Schalauer (227–228)
R. Trautmannas (TAP 100) mini šį pr. avd., bet jo neaiškina. Dėl pirmojo 

sando *sur- ʻapie, prieʼ plg. Sur-gede, Sur-mine, Sur-teike (Lewy 1904: 61). V. Ma-
žiulis (2013: 892) atstato pr. *zur- ʻapieʼ ar *sur-. Z. Zinkevičius (2008: 141) pa-
teikia lie. avd. Sùr-gaudas, Nã-suras, Suráitis, kur sur- sieja su pr. surgi ʻapieʼ. 



IRENA DUKAVIČIENĖ

236 Acta L ingu i s t ic a L ithuan ica LXXII

Neaišku, kaip perskaityti cz, kaip *-t- ar *-d-. Dėl šaknies *band- plg. pr. avd. 
Bandot, Perband, Bandune (Lewy 1904: 44), plg. pr. en-banden ʻnaudaiʼ, lie. bandà, 
bandýti (TAP 132). Dėmuo *band- siejamas su band-ýti, bandà ʻturtasʼ (Zinke-
vičius 2008: 76). Plg. lie. avd. Bąnda 1650 m. (IAK), Bandawa 1691 m. (IAK), 
Bande 1787 m. (IAK), Bandy 1786 m. (IAK), Bandinis 1787 m. (IAK), Bandorius 
1756 m. (IAK). Dėl šaknies *bant- plg. pr. avd. Bantiko, Bantun (TAP 17), lie. 
avd. Nór-bantas (Zinkevičius 2008: 76). Galbūt  pr. *Sur-/*Zur-band-/-bant- (?).

DOKUMENTE MINIMI VITINGAI

1299 m. užfiksuoti vitingai, kurie išvardyti lentelėje. Patikslinama, kad jie 
per sukilimą liko ištikimi Ordinui, todėl gavo valdas.21

Vietovardžiai21 Vitingai
Labota 
(Labtau)

Grande, sein Sohn Stantike, Sandir, sein Sohn Judute, Parupe, sein 
Sohn Gedete, Ibute, sein Sohn Kerse, Jodute, sein Sohn Logote, Schude 
Grande, Muntemil, sein Sohn Wissebute, Runkim, sein Sohn Waystote, 
Nakuntie, Nasynne, Tyrune, Swaymuzel, sein Sohn Rixte, Panote, sein 
Sohn Preytor.

Kvedenava 
(Quedenau)

Sclode, sein Sohn Nalube, Goyres, sein Sohn Buse, Tlokote, sein Sohn 
Prewilte, Heninke, sein Sohn Stintele, Schude, sein Sohn Dargute.

Medenava 
(Medenau)

Noytite, sein Sohn Surteyke, Gedune, sein Sohn Antime, Wissegawde, 
Napelle, Albert Dyabulus, Conrad Sagittarius, Tulekinste, Junde, sein 
Sohn Preydesse, Eytiow, sein Sohn Queydange, Polexe, sein Sohn 
Nermok, Nemote, Dirke, Nodrans.

Rinava (Rynau) Darexte, Glande, Nawalde, Gubike.
Kaimė (Kaymen) Philipp und Dietrich, Palstok, Gedute.
Tepliava (Tapiau) Sapelle, Azayme.
Valdava (Waldau) Missote mit seinen Brüdern, Johann Brulant, Conrad Dyabulus.
Žiokai (Schaken) Muskte.
Rudava (Rudau) Rege und Romeke, Gedune, sein Sohn Stantele, Bayse, sein Sohn 

Santirme, Dywote und sein Bruder Pagawle, Sambil, sein Sohn Glande.
Vargiai (Wargen) Sclode, Scardune, Guntar, sein Sohn Nakoken, Bygune, sein Sohn 

Kortie, Garbote, sein Sohn Bayone, Nadar, Wargatte, Eytiow, sein Sohn 
Dargote, Surteik, Paytone.

Girmava(Germau) Gymme, Kunkite, Biriske (329)

 21 Vietovardžiai atstatyti pagal interaktyvų Rytų Prūsijos žemėlapį II. Vietovardžiai (P, žiūrėta 
2014-09-10).
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Aiškinama kai kurių vitingų vardų daryba bei kilmė.
Goyres Same (329)
 PUB I 448 yra šio avd. užrašymo variantas Gvyros. R. Trautmannas 

(TAP 37) užfiksavęs pr. avd. Gvyres. V. Toporovas (1979: 351) šaknį *gvir- at-
sargiai sieja su lie. gvra ʻvėpla, kas išgveręs ,̓ gvérti ʻ išklipti ,̓ gvrinti ʻžioplinti ʼ. 
Asmenvardis registre netiksliai užrašytas. Gal pr. *Gvir-as (?).

Pagawle Same (329)
R. Trautmannas (TAP 147) laiko šį avd. priešd. *pa- vediniu, bet nurodo 

(TAP 160) ir Augusto Leskyno siūlytą šio avd. siejimą su lie. pagaulùs ̒greitai su-
vokiantis, supratingas, sumanusʼ, plg. lie. avd. Gáulia (TAP 73). Pr. *Pagaul-(?).

GIMINYSTĖS RYŠIAI

Iš aptariamojo registro sužinoma daug informacijos ir apie giminystės ry-
šius. Nurodoma, kad vienas ar kitas vardo turėtojas yra kažkieno Vater (tėvas), 
Oheim (dėdė), Sohn (sūnus), Bruder (brolis), Brudersohn (brolio sūnus, brolėnas), 
Schwestersohn (sesers sūnus, seserėnas). Čia taip pat surašyti ir visi vitingai bei 
jų sūnūs. Pvz.:

Tėvas, dėdė: 1284 …verschreibt den Preussen Gaudinis, Poburs, Cantune, Ca-
wald, Argaldinus und ihrem Oheim Scanthit das Feldloos, Spal genannt, das einst 
ihr Vater Stirnis besessen… (253); 1292 …verschreibt dem Preussen Tulne das Feld 
Lymite, wofür er die 30 Hufen, die sein Vater Alsutte und seine Oheime Dirsune und 
Suyrnis besassen… (294).

Sūnus: 1261 …dem Preussen Wergule, Sohn des adlen Sclodo… (179); … den 
Söhnen des Ybuthe, Kerse und Nekarkis… (180); 1278 …für Petrus des Ponathi 
Sohn... (231); 1285 …dem Sudauer Scumant und seinen drei Söhnen, Rukals, Gede-
tes und Galms… (260–261); 1287 …dem Preussen Swinco und seinen Söhnen Na-
wekis, Nacolnis, Baynne, Samides… (273–274); 1288 …dem Otto von Russen, Sohn 
des Preussen Juncter… (276); 1289 …dem Preussen Navier, seinen Söhnen Tulkoy-
te, Ludewicus und Merune, sowie ihrem Bruderssohn Truncz… (279); 1290 …Sange 
und sein Sohn Ardange… (287); 1295 …von ihrem Führer Naudiota, dem Sohne des 
Jodute’s… (311); 1297 …dem Preussen Curnoron und seinen Söhnen Knaypan und 
Spayrote… (318).

Brolis: 1261…den Brüdern Romike und Gilbirs… (181); 1267 …dem Marus und 
seinen Brüdern Stortcz, Runot, Menant, Postreyde und Stenians… (205); 1280 …dem 
Mandio und seinem Bruder Saluch… (237); 1281 …dem Samen Napellin und seinen 
Brüdern Nargotin und Nermedin… (238–239); …Tuschero und seinem Bruder Que-
riam… (238); 1282 …den Preussen Poytun, seinem Bruder Sassin… (242); 1283 …
den leiblichen Brüdern Wargele, Astiothe, Spandothe und Ybuthe… (249); 1284 …
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dem Preussen Schroite, wie sein Bruder Johann, Bruland… (252); 1289 …die Brü-
der Quesyge und Samsange… (279); 1292 …den Brüdern Curnotori und Santhaps… 
(293); 1296 …den Samen Philipp und seinem Bruder Dietrich, den Söhnen Rige’s 
Schude, Grande, Logot, seinem Bruder Jane, Kerse und seinem Bruder Nakoke, Jodute, 
seinem Bruder Theysote, Nasyne, Nalube, seinen Brüdern, Parupe und seinem Bruder 
Dygune… (314–315).

 Brolio sūnus: 1289 ...dem Preussen Navier, seinen Söhnen Tulkoyte, Lude-
wicus und Merune, sowie ihrem Bruderssohn Truncz... (279).

Sesers sūnus: 1284 ...dem Preussem Trumpe und seinem Schwestersohn Nassen-
cepis... (252).

Giminystės pavadinimai apima kraujo ir vedybų giminystę nusakančius 
žodžius. Prūsų šeimos buvo didelės. Šiame šaltinyje rasta: 38 broliai, 18 sū-
nų, 3 dėdės, 2 tėvai, 1 brolio sūnus, 1 sesers sūnus. Minėtame registre prū-
sai minimi tik dokumentuose dėl žemės nuosavybės ar kitokių lengvatų. Iš 
medžiagos aišku, kad svarbiausi buvo vyrai, moterys neįvardijamos. Didysis 
Ordino magistras prūsiškąja ar Kulmo teise išduodavo prūsams dokumen-
tus, susijusius su žemės valdymu (dovanojimas, skyrimas, perleidimas ir kt.) 
ar kitomis laisvėmis (atleidimas nuo valstiečių darbų, nuo dešimtinės ir kt.). 
Galima teigti, kad prūsų visuomenėje, iki ji pateko Ordino valdžion, tur-
tas buvo paveldimas tik vyriškąja linija (Gelumbauskienė 2006: 81). Pavyz-
džiui, 1284 m. užfiksuotame dokumente nurodyta, kad vyskupas Heinrichas 
iš Varmės skiria prūsams Gaudinis, Poburs, Cantune, Cawald, Argaldinus ir jų 
dėdei Scanthit Spal lauką, kurį anksčiau valdė jų tėvas Stirnis. Dar nurodyta, 
kad jie turėjo atlikti karo tarnybą, mokėti bažnyčiai ir atiduoti dalį derliaus. 
Vadinasi Stirnis (pr. *Stirn-īs) turėjo brolį Scanthit (pr. *Skant-t-) ir 5 sūnus: 
Gaudinis (pr. *Gaud-n-is), Poburs (pr. *Pa-burs-), Cantune (pr. *Kant-ūn-), 
Cawald (pr. *Ka-vald-), Argaldinus (pr. *Ar-galdn-us), kurie po tėvo mirties 
pasidalijo jo žemę. 

IŠVADOS

1. M. Perlbacho registras Preussische Regesten bis zum Ausgange des dreizehnten 
Jahrhunderts ganėtinai gerai atskleidė XIII a. istorinį prūsų asmenvardžių 
gyvavimo kontekstą. Būtina ir toliau peržiūrėti ir pildyti asmenvardžių są-
rašą, nustatyti prūsų įvardijimo dalykus. 

2. Minėtame šaltinyje užfiksuoti 283 prūsų asmenvardžiai, užrašyti XIII a. 
Kad tai prūsų asmenvardžiai, patikslina šalia esantys prierašai – etnonimas 
Preusse arba Prūsijos krašto sričių gyventojų vardai: Samen, Barther, Sudau-
er, Pogesanier, Natanger, Schalauer. Taip pat 1299 m. užfiksuota 91 Wittinge. 
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Su prierašu Preusse rasti 89 asmenvardžiai, taip pat 103 sembai, 5 bartai, 
10 sūduvių, 3 pagudėnai, 6 notangai, 4 skalviai, 1 varmis. Visi vitingai bu-
vo sembai.

3. Jau 1216 m. būta savo noru pasikrikštijusių prūsų (Philipp buvęs Warpoda, 
Paul buvęs Suavabuno). Prūsai davė savo sūnums prūsiškus (Warpoda) ir 
krikščioniškus (Paul, Peter, Johann) vardus. Manoma, kad per krikštą gau-
tieji krikštavardžiai kurį laiką naudoti kartu su senaisiais pagoniškaisiais, o 
iš pastarųjų galėjo rastis pavardės.

4. Registre dominuoja vienanaris asmenų įvardijimas (1277 Pigant, Waysel, 
Sthonem, Naschom), bet randasi ir dviejų vardų. Pvz.: 1284 Conrad Kirsin; 
1287 Robe, Sangro, Cumdris, Ardange Preussen genannt Cirsini. 

5. Registre yra informacijos ir apie giminystės ryšius. Šiame šaltinyje rasta: 
38 broliai, 18 sūnų, 3 dėdės, 2 tėvai, 1 brolio sūnus, 1 sesers sūnus. Prūsai 
minimi tik dokumentuose dėl žemės nuosavybės ar kitokių lengvatų. Tur-
tas buvo paveldimas tik vyriškąja linija, moterys neįvardijamos. Didysis 
Ordino magistras prūsiškąja ar Kulmo teise išduodavo prūsams dokumen-
tus susijusius su žemės valdymu (dovanojimas, skyrimas, perleidimas ir kt.) 
ar kitomis laisvėmis (atleidimas nuo valstiečių darbų, nuo dešimtinės ir kt.).

6. Daugiau kaip pusė aprašytų asmenvardžių yra neabejotinai baltiškos kil-
mės, bet gali būti ir kitokia (vokiška, slaviška ir pan.) arba neaiški. Didžio-
ji dalis svetimos kilmės asmenvardžių yra kilę iš vokiečių kalbos. Rasti ir 
krikštavardinės kilmės asmenvardžiai, pavyzdžiui, Matto.

7. Darybos atžvilgiu ištyrinėti registro asmenvardžiai yra vediniai. Daugiau-
sia asmenvardžių su priesagomis, yra ir dvikamienių asmenvardžių, keli 
priešdėlių vediniai. Nemažos dalies asmenvardžių daryba neaiški arba gali 
būti traktuojama įvairiai. 

8. Patikimas medžiagos surinkimas, vieno asmenvardžio visų variantų pa-
teikimas padėtų tiksliau paaiškinti jų darybą ir kilmę, o tai labai praverstų 
baltų antroponimijos tyrimams. 
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13th Century Prussian Personal Names in the 
Prussian Register

SUMMARY

The article reviews the 13th century Prussian personal names from the historical source 
Preussische Regesten bis zum Ausgange des dreizehnten Jahrhunderts compiled by Max Perl-
bach. Whereas the information of Perlbach in the Lithuanian press is rather scarce, his life 
also falls into the subject-matter of this research. Prussian names were entered into the 
register from different printed sources. The way they were read and recorded depended on 
historians who put them down. Inaccuracies are rather common; therefore, it is necessary 
to check the names and to add them to scientific circulation. Since the graphical expres-
sion is unclear in the case of a number of personal names, it is difficult to restore their au-
thentic forms; nevertheless, attempts are made to do it. We can possibly speak about the 
outcome of Germanization: the supplementary -e as a mnd. inflectional element (hypo-
thesis of Knut Olof Falk).

Prussian personal names are first approached in terms of their formation because the 
analysis of word-formation best reflects their structure, the relationship between the base 
word and the derivative and helps to find out the origin of personal names which can be 
clear, not quite clear and unclear. In quest of the origin of personal names, they are associ-
ated with the common words of Baltic, Slavic and more remote Indo-European languages 
and compared with the proper names of the aforesaid languages. A quantitative method 
enables the generalization and evaluation of the word-formation research data.

More than half of personal names under analysis are definitely Baltic by origin but they 
may also be of a different, other than Baltic, origin or the origin may be unclear. The ma-
jority of personal names of foreign origin derive from the German language.

Įteikta 2015 m. birželio 3 d.
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NORBERT OSTROWSKI 
Poznanės Adomo Mickev ič i aus un iver s ite t a s

Moks l in ių t y r imų k r ypt ys : baltų kalbų istorinė gramatika, 
lyginamoji istorinė kalbotyra, istorinė tipologija.

POZNANĖS LAIKOTARPIS  
JANO OTRĘBSKIO GYVENIME

Straipsnis susideda iš dviejų dalių. Pirmoji yra biografinė, apima Jano Otrębs-
kio gyvenimą Poznanėje po Antrojo pasaulinio karo, antrojoje trumpai ap-

tariami rinktiniai, Poznanės laikotarpiu sukurti svarbiausi J. Otrębskio veika-
lai. Pirmojoje dalyje remiamasi Magdalenos Gawrońskos-Garstkos veikalu Jan 
Szczepan Otrębski. Życie i dzieło (1889–1971) (2014).

1. Jano Otrębskio gyvenimas Poznanėje

Kaip teigia M. Gawrońska-Garstka (2014: 90–91), prof. J. Otrębskis atvažia-
vo į Poznanę 1945 m. rudenį. Tuo laiku į Poznanės universitetą atvyko aštuoni 
profesoriai iš buvusio Stepono Batoro Universiteto Vilniuje, tarp jų J. Otrębskis 
ir žymus istorikas Henrykas Łowmiańskis1. Pradžia buvo sunki. Tik kardino-
lo, o paskui Lenkijos primo Augusto Hlondo dėka J. Otrębskis gavo nedidelį 
kambarį Poznanės universiteto viešbutyje Matejkos gatvėje 37. Viešbutyje, o iš 
tikrųjų bendrabutyje, viena virtuve naudojosi 24 šeimos. J. Otrębskio kambarė-
lyje tilpo dvi lovos ir staliukas, nebuvo atskiros vonios. Kaip rašė pats J. Otrębs-
kis „od 2 miesięcy nie myłem się ani razu jak należy“ („per du mėnesius nė kar-
to nenusiprausiau kaip reikiant“) (Gawrońska-Garstka 2014: 93). J. Otrębskis 
parsivežė su savimi beveik 10 tūkst. knygų, kurias laikė neišpakuotas korido-
riuje, ir daug jų buvo tiesiog išvogtos. Tik 1947 m. J. Otrębskis su savo pirmą-
ja žmona Aniela persikėlė į nedidelį dviejų kambarių butą Rogalińskio gatvėje 
8/2 Poznanėje, kur jis gyveno beveik iki mirties. Beje, dėl to buto bylinėjosi 
teisme kelerius metus. Pradžioje net buvo pralaimėjęs bylą ir jam grėsė eksmisi-
ja. Kaip teigia M. Gawrońska-Garstka (2014: 94), ant J. Otrębskio buvo užsiun-
dyta milicija, ir net buvę išnešti jo baldai, tačiau butą išsaugoti vis dėlto pavyko. 

 1 Autorius tokių monumentalių veikalų, kaip Studia nad początkami społeczeństwa i państwa lite-
wskiego (1931–1932), Początki Polski, t. I–VI (1963–1985), Religia Słowian i jej upadek (w. VI–XII) 
(1979), Prusy – Litwa – Krzyżacy (1989) ir kt.
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Apie J. Otrębskio gyvenimo sąlygas verta kalbėti, nes jos jį kamavo ir, atrodo, 
buvo viena iš priežasčių, dėl kurių vėliau jis taip kritiškai vertino Poznanę.

J. Otrębskis Poznanės universitete pradėjo dirbti Slavistikos katedroje, ku-
rios buvęs vedėjas, prof. Henrykas Ułaszynas po karo į Poznanę nebegrįžo. 
Yra išlikęs labai įdomus Poznanės universiteto (tada dar Poznanės universiteto, 
o ne Adomo Mickevičiaus universiteto) Humanitarinių mokslų fakulteto dekano 
laiškas, rašytas Vilniaus universiteto rektoriui. Šiame laiške dekanas rašo, kad 
J. Otrębskis artimiausiu metu negalės dėstyti Vilniuje, nes „prace związane z 
tworzeniem nowej placówki naukowej zatrzymają go niewątpliwie na miejscu“ 
(„darbai, susiję su naujos mokslinės katedros kūrimu, be abejonės, jį sulaikys 
čia“) (Gawrońska-Garstka 2014: 95). Tai reiškia, kad Vilniaus universiteto val-
džia tikėjosi J. Otrębskį grįšiant. Taip neįvyko. 1947 m. Poznanės universitete 
buvo sukurta Katedra Filologii Bałtyckiej (Baltų filologijos katedra), jos būstinė 
buvo Collegium Philosophicum pastate Matejkos gatvėje 48/49. Katedroje dirbo:

• Czesławas Kudzinowskis, J. Otrębskio studentas dar iš Vilniaus Stepono 
Batoro universiteto laikų2,

• Zenonas Sobierajskis (1947–1948), Poznanės slavistas ir polonistas,
• Nina Borowska (01-01-1953–13-08-1953 – iki mirties 1953 m.)3,
• Michałas Hasiukas (nuo 1955 m.).
Baltų filologijos katedra buvo mokslinis vienetas, neturėjo savo studentų, o 

jos darbuotojai skaitė paskaitas kitų filologinių specialybių studentams. Vie-
nintelė studentė, kuri katedroje įgijo magistro laipsnį, buvo N. Borowska. Ka-
tedroje J. Otrębskis dirbo iki pat pensijos, į kurią išėjo 1960 m. spalio 30 d. 
Po J. Otrębskio vedėju tapo Czesławas Kudzinowskis ir katedra egzistavo iki 
1969 m., kai buvo sujungta su Bendrosios kalbotyros katedra, paskui institutu 
(dabartinis Instytut Językoznawstwa). 

Kaip jau buvo minėta, Baltų filologijos katedra neturėjo savo studentų, jos 
darbuotojai skaitė paskaitas kitų filologinių specialybių studentams. Iš M. Ga-
wrońskos-Garstkos (2014: 98–103) surinktų duomenų sužinome, kad 1945–
1946 akademiniais metais J. Otrębskis dėstė „Język staropruski“ („Senovės 
prūsų kalbą“), „Czytanie dawniejszych tekstów litewskich“ („Seniausiųjų lie-
tuvių kalbos tekstų skaitymą“), „Czytanie tekstów sanskryckich“ („Sanskrito 
tekstų skaitymą“) ir „Wykład z języka cerkiewnosłowiańskiego“ („Bažnytinės 
slavų kalbos paskaitą“). Reikia atkreipti dėmesį į tai, kaip dažnai pasikartoja 
žodis „czytanie“ („skaitymas“). J. Otrębskis teikė pirmenybę teksto analizei, 

 2 Įžymus lituanistas (tarp kitko, Daukšos Postilės indekso autorius) ir suomių kalbos specialistas 
(dvitomio suomių–lenkų kalbų žodyno autorius).

 3 Iki šiandien aktualaus darbo „Wpływy słowiańskie na litewską terminologię kościelną na 
podstawie Dictionarium Szyrwida“ autorė (Studia z fi lologii polskiej i słowiańskiej 2, 1957).
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tad tekstas buvo išeities taškas. Paskaitas, skirtas sanskritui ir jo tekstų ana-
lizei, J. Otrębskis skaitė ir vėlesniais metais. Būdamas klasikinių kalbų speci-
alistas, 1950–1951 akad. m. skaitė „Interpretacja języka archaicznych tekstów 
łacińskich“ („Archaiškų lotynų kalbos tekstų interpretacija“). Bet daugiausia 
dėmesio jis skyrė baltų kalboms, skaitė tarp kitų „Gramatyka języka litewskie-
go“ („Lietuvių kalbos gramatiką“), „Czytanie tekstów łotewskich“ („Latvių 
kalbos tekstų skaitymą“), Daukšos Postilės lingvistinę analizę, apie baltų kalbų 
istorinę fleksiją ir kt. (žr. Gawrońska-Garstka 2014: 98–103). J. Otrębskis taip 
pat domėjosi albanų kalba. Buvo albanisto Wacławo Cimochowskio disertacijos 
vadovas. 1956 m. J. Otrębskis pasiūlė, kad Adomo Mickevičiaus universitete 
(po Stalino mirties Poznanės universitetas pakeitė vardą4) būtų sukurta Katedra 
Ugrofinistyki (Ugrofinistikos katedra). Savo pasiūlymą J. Otrębskis argumenta-
vo taip:

„Utworzenie takiej katedry nie nastręczałoby poważniejszych trudności, ponie-
waż nasz ośrodek posiada specjalistę z tego zakresu doc. Kudzinowskiego oraz 
bibliotekę“ („Tokios katedros sukūrimas nesukeltų didesnių sunkumų, kadangi 
mūsų centras jau turi šios srities specialistą, docentą Kudzinowskį, ir bibliote-
ką“) (Gawrońska-Garstka 2014: 110).

Dabar keletas žodžių apie J. Otrębskio požiūrį į Poznanę. Poznanės J. Otrębs-
kis nemėgo – tai ypač ryškiai buvo matyti jo gyvenimo pabaigoje. Šiuo nepa-
lankumu jis užkrėtė savo antrąją žmoną, Eleną Samaniūtę, kurią vedė 1955 m. 
Ponia Urszula Bielanowska, namo Rogalińskio gatvėje, kur gyveno Otrębskiai, 
prižiūrėtoja ją apibūdina taip: „Druga żona nienawidziła Poznaniaków, ktoś 
jej wmówił, że to są Niemcy“ („Antroji žmona nekentė poznaniečių, kažkas 
įkalbėjo jai, kad tai vokiečiai“) (Gawrońska-Garstka 2014: 128). Galbūt ponia 
U. Bielanowska ir perdėjo, bet Otrębskiai norėjo grįžti į Vilnių. M. Gawrońs-
ka-Garstka savo knygoje (2014: 126) cituoja 1970 m. spalio 27 d. laiško, kurį 
J. Otrębskis siuntė Lenkijos švietimo ministrui, fragmentą:

„Pracuję po dawnemu, bez wytchnienia, głównie przygotowuję do druku rze-
czy dawno już naszkicowane. [...] Ostatnio zaszły u nas ważne wypadki. Uni-
wersytet Wileński zaproponował mi (pisemnie i ustnie), abyśmy z żoną wrócili 
do Wilna, obiecując odpowiednie mieszkanie, warunki życia i pracy. Chciał-
bym jeszcze przed śmiercią przygotować do druku daleko posunięte obszerne 
prace lituanistyczne. Do tego są mi niezbędne materiały Instytutu Języka Lite-
wskiego w Wilnie. W poznańskim mieszkanie dla jego ciasnoty, od 25 lat nie 

 4 Kaip man sakė prof. M. Hasiukas, taip nusprendęs Poznanės universiteto senatas, kai Poznanę 
pasiekė žinia, jog Švietimo ministerijoje Varšuvoje gimė idėja pavadinti Poznanės universitetą 
Stalino vardu.
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mam miejsca na odpowiednie ułożenie książek i korzystanie z całości własnej 
biblioteki. Wreszcie stan zdrowia żony: od przyjazdu do Poznania cierpi na do-
legliwości reumatyczne. Dlatego przyjąłem propozycję wileńską i poczyniłem 
odpowiednie kroki. Od maja paszporty na wyjazd leżą na milicji. Ponieważ w 
związku z przewiezieniem biblioteki i zbiorów filatelistycznych5 powstały tru-
dności nie do przezwyciężenia na nasze siły, a ja ostatnio zaniemogłem, zmieni-
liśmy decyzję i pozostajemy w kraju“ („Dirbu kaip visada, be poilsio, pirmiausia 
ruošiu spaudai jau seniai apmestus dalykus. [...] Paskutiniu laiku nutiko svarbių 
įvykių. Vilniaus universitetas pasiūlė man (raštu ir žodžiu), kad su žmona grįž-
tume į Vilnių, žadėdamas tinkamą butą, gyvenimo ir darbo sąlygas. Norėčiau 
dar prieš mirtį parengti spaudai labai pažengusius lituanistinius darbus. Tam 
tikslui man reikalinga medžiaga, esanti Lietuvių kalbos institute. Savo bute 
Poznanėje, dėl jo ankštumo, 25 metus neturiu vietos tinkamai sudėlioti savo 
knygų ir negaliu kaip reikiant naudotis savo biblioteka. Pagaliau žmonos svei-
katos būklė: nuo atvykimo į Poznanę ji serga reumatu. Todėl priėmiau šį pasiū-
lymą ir ėmiausi atitinkamų priemonių. Nuo gegužės mėnesio mūsų pasai yra 
milicijoje. Kadangi dėl bibliotekos ir filatelijos rinkinių pergabenimo kilo pro-
blemų, kurių negalime įveikti savo jėgomis, o aš neseniai susirgau, pakeitėme 
savo sprendimą ir liekame šioje šalyje“) (Gawrońska-Garstka 2014: 126).

Tai rašė žmogus, be abejonės, kupinas kartėlio. Ar jautėsi netinkamai įver-
tintas? Jis buvo vienas didžiausių lenkų kalbininkų, žinomas už Lenkijos ribų. 
Kviečiamas į kongresus Osle, Neapolyje, Hamburge, Berlyne, Prahoje, Brno. 
Vienos universitete dėstė slavų ir baltų kalbų istoriją. Taigi kyla klausimas: iš 
kur šitas kartėlis? Ar tik gyvenimo sąlygos, bėdos dėl buto ir jo ankštumo lė-
mė, kad Poznanė taip labai nuvylė J. Otrębskį? Turbūt ne tik. Prieškariniai ir 
pokariniai metai – tai struktūralizmo triumfas, tada nušvito, pavyzdžiui, Jer-
zy’o Kuryłowicziaus žvaigždė. J. Otrębskis buvo senosios kartos kalbininkas, 
daugiau jaunagramatikis, ir galbūt bėgančio laiko, naujų lingvistikos krypčių, 
su kuriomis J. Otrębskio kaip jaunagramatikio požiūriai nesutapo, suvokimas 
buvo viena iš jo kartėlio priežasčių. Šis J. Otrębskio nepalankumas Poznanei 
sustiprėjo iki tiek, kad 1968 m. gruodžio 4 d. testamente jis net parašė:

„Pragnieniem moim jest być pogrzebanym w Wilnie lub w okolicach Wilna. 
Poznań był dla mnie miejscem udręki, nie chcę więc spoczywać na wieki w Poz-
naniu“ („Mano valia yra būti palaidotam Vilniuje arba jo apylinkėse. Poznanė 
man buvo kančių vieta, todėl nenoriu amžiams ilsėtis Poznanėje“) (Gawrońs-
ka-Garstka 2014: 127).

 5 Otrębskis buvo aistringas filatelistas.
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J. Otrębskis buvo palaidotas ne Poznanėje, bet Puszczykowe, vaizdingame 
miestelyje netoli Poznanės, į kurį persikėlė gyvenimo pabaigoje. Savo prieška-
rinį namą Pavilnyje (Kolonia Wileńska, Kryniczna g. 5) J. Otrębskis norėjo pa-
dovanoti, kaip rašė minėtame testamente:

„na własność naczelnej instytucji naukowej w Wilnie, a więc Litewskiej Akade-
mii Nauk, która by urządziła w nim jakiś posterunek naukowy [...]“ („pagrindi-
nei mokslo institucijai Vilniuje, taigi Lietuvos Mokslo Akademijai, kad būtų ten 
įsteigtas tinkamas mokslinis skyrius [...]“).

2. Mokslinė Jano Otrębskio veikla Poznanėje

J. Otrębskis parašė bemaž 350 indoeuropeistikos, senųjų indų filologijos, 
klasikinės filologijos, slavų, lenkų ir, aišku, baltų filologijos, ypač lietuvių filo-
logijos, darbų. Tikras darbo titanas. Čia norėčiau atkreipti dėmesį į du, mano 
manymu, svarbiausius J. Otrębskio veikalus, sukurtus jo Poznanės laikotarpiu. 
Pirmasis – tai Lingua Posnaniensis, žurnalas, kurį J. Otrębskis įsteigė ir kurio 
pirmųjų devynių numerių buvo redaktorius. 1 tomas išėjo 1949 m. Užteks tik 
paminėti autorius, kurie atsiuntė straipsnius pirmajam tomui: Holgeris Pederse-
nas, Christianas Stangas, Jānis Endzelīns, Eino Nieminenas, Václavas Mache-
kas, iš lenkų: Zdzisławas Stieberis, Wacławas Cimochowskis ir Tadeuszas Mi-
lewskis, kuris jau tada pradėjo domėtis tipologija ir Amerikos indėnų kalbomis. 
Pats J. Otrębskis pirmame tome recenzavo Spechto Der Ursprung der idg. Dekli-
nation, Benveniste’o Origines de la formation des noms en indo-européen ir Rozwa-
dowskio Studia nad nazwami wód słowiańskich knygas.

Antrame tome savo straipsnius publikavo: H. Pedersenas, J. Otrębskis (pa-
rašė straipsnį „La formation des noms de lieux en Lithuanien“), Ernstas Fra-
enkelis, V. Georgievas, V. Machekas, T. Milewskis. Straipsniai žurnale lietė 
praktiškai visas ide. kalbas ir išeidavo už indoeuropeistikos ribų. Antrame tome 
pasirodė T. Milewskio straipsnis „La structure de la phrase dans lès langues in-
digènès de l’Amérique dù Nord“. Trečiame tome atsirado J. Otrębskio, V. Ma-
cheko, J. Endzelyno, E. Fraenkelio ir E. Niemineno straipsniai. Ketvirtame 
tome H. Pedersenas rašė apie hetitų kalbą, penktame tome Johannesas Friedri-
chas, įžymus vokiečių orientalistas, apie luvitų kalbą. Tame pačiame penktame 
tome Jonas Balčikonis publikavo straipsnį apie veiksmažodžio veizdti kilmę. 
Tai geriausia man žinoma šito veiksmažodžio etimologija, deja, rodos, visiškai 
užmiršta dabartinių etimologų. Taip pat penktame tome van Windekens rašė 
apie pelazgiečius; o J. Otrębskis apie senųjų prūsų onomastiką. T. Milewskis 
lygino Kaukazo ir Šiaurės Amerikos indėnų kalbų fonologines sistemas. Be 
J. Balčikonio, savo straipsnius siuntė ir kiti lietuviai. Septintame tome atsirado 



NORBERT OSTROWSKI 

250 Acta L ingu i s t ic a L ithuan ica LXXII

lietuvių emigrantų darbų: Leonardo Dambriūno apie veikslą lietuvių kalboje ir 
Prano Skardžiaus apie lie. dúoklė ir bru. djaklo. Galima drąsiai sakyti, kad kito 
tokio lygio žurnalo, aukščiausiojo pasaulinio lygio žurnalo, Lenkijoje nebuvo ir 
turbūt nebėra, nors pati Lingua Posnaniensis išeina iki šiol. 

Ir galų gale opus magnum, J. Otrębskio gyvenimo darbas, trijų tomų Gra-
matyka języka litewskiego. Iš gramatikos teksto galima sužinoti, kad J. Otrębskis 
planavo parašyti dar ir ketvirtą tomą, skirtą lietuvių kalbos sintaksei. Taip rašė 
J. Otrębskis pirmojo tomo pratarmėje (XI p.):

„Tom IV zawierać będzie naukę o zdaniu. Ten dział wymaga szczególnego wy-
siłku. Chodzi tu przede wszystkim o przedstawienie składni współczesnego ję-
zyka literackiego. Tymczasem język ten wykazuje, właśnie w zakresie składni, 
sporo szczegółów niepewnych, ostatecznie nie rozstrzygniętych. Przed autorem 
niniejszej Gramatyki języka litewskiego staje więc niejako zadanie wskazywania, 
a niekiedy nawet ustalania normy w zakresie składni – zadanie niepożądane i 
niewdzięczne. Po wtóre, na autora składni litewskiej spadło zadanie przedsta-
wienia w tomie IV rozwoju składni litewskiej na przestrzeni dziejów“ („Ketvir-
tasis tomas apims sintaksę. Šitas skyrius reikalauja ypatingų pastangų. Pirmiau-
siai reikia pristatyti dabartinės lietuvių kalbos sintaksę. Tuo tarpu ši kalba turi, 
ypač sintaksės srityje, daug neaiškių detalių, iki galo neišaiškintų. Šios Lietuvių 
kalbos gramatikos autorius turi ne tik parodyti, bet sintaksės srityje nustatyti 
normas – užduotis nepageidaujama ir nepalanki. Antra, lietuvių kalbos sintak-
sės autorius ketvirtame tome privalo parodyti lietuvių kalbos sintaksės raidą 
nuo pačios pradžios“).

Taigi Otrębskio gramatika turėjo jungti diachroniją ir sinchroniją, ir to-
kia ji iš tikrųjų yra. Profesorius M. Hasiukas, įdėmiai peržiūrėjęs ir pervertęs 
J. Otrębskio knygas ir dokumentus, saugomus Vilniaus universiteto biblioteko-
je, nieko nerado. Šių planų prof. J. Otrębskis nespėjo įkūnyti. O gal kur nors 
Vilniaus universiteto bibliotekoje slepiasi bent jau medžiaga arba planas, skirtas 
ketvirtam „Lietuvių kalbos gramatikos“ tomui?

Parašyti gramatiką J. Otrębskiui pasiūlė Państwowe Wydawnictwo Naukowe iš 
Varšuvos, bet spiritus movens buvo įžymus slavistas Tadeuszas Lehr-Spławińskìs. 
Pirmiausia buvo išleistas trečiasis tomas Nauka o formach (1956), paskui pirma-
sis Wiadomości wstępne. Nauka o głoskach (1958) ir tik pabaigoje antrasis Nauka 
o budowie wyrazów (1965). Ilgiausiai J. Otrębskis dirbo prie antrojo tomo. Tai 
buvo atsakymas į Prano Skardžiaus Žodžių darybą. Šios dvi knygos tebėra pa-
vyzdys kiekvienam, norinčiam užsiimti lietuvių kalbos istorine daryba.

J. Otrębskio gramatika – tai darbas, kuris tuo metu neturėjo sau lygių. Už-
teks atkreipti dėmesį į tai, kad pirmasis akademinės lietuvių kalbos gramatikos 
tomas buvo išspausdintas tik 1965 m., kai J. Otrębskio paskutinis tomas buvo 
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jau leidykloje. Šiandien J. Otrębskio gramatika tebedaro didelį įspūdį. Pats ti-
riu lietuvių kalbos istoriją, ir J. Otrębskio gramatika yra tikra medžiagos darbui 
kasykla. Žinoma, kai kas joje gali atrodyti pasenę, ir tokia ji yra, bet darbas vis 
tiek įspūdingas. Įspūdingas buvo jo autoriaus išsilavinimas ir erudicija. O ra-
šė jį žmogus, kuris juk pats negalėjo naudotis lietuvių kalbos žodyno kartote-
ka. Viliuosi, kad ateis toks laikas, kai J. Otrębskio gramatika bus naujai išleista, 
bet tai bus kritinis leidimas, su komentarais, taip, kaip tai yra daroma su kitais 
senaisiais raštais. Pavyzdžiui, 2009 m. Oxforde išėjo Jakubo Wackernagelio 
Vorlesungen über Syntax angliškas vertimas. Būtent todėl, kad tai yra kritinis le-
dimas, knyga įgijo naujos vertės. Reikia tikėtis, kad taip kada nors įvyks ir su 
J. Otrębskio gramatika.
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ZIGMAS ZINKEVIČIUS
Akademika s emer it a s 

Moks l in ių t y r imų k r ypt ys : baltistika, lietuvių kalbos 
istorija, dialektologija, onomastika.

SENASIS LIETUVIŲ TIKĖJIMAS 
IR STABMELDYSTĖ

Lietuviai senovėje nebuvo stabmeldžiai, tokie kaip graikai ir romėnai, kurie 
statėsi ir garbino stabus, pavyzdžiui, Apolono, Afroditės ir kitus. Baltai ti-

krų ar panašių stabų neturėjo. Jie buvo ne stabmeldžiai, o gamtmeldžiai. Gar-
bino gamtos jėgas, meldėsi šventose giraitėse (alkos – „aukos“ kalvose, alkakal-
niuose). Turėjo šventus vandens telkinius (upes, ežerus ir pan.) ir kitus šventus 
gamtos objektus, kuriuos garbino,

Jie buvo iš seniausių laikų paveldėję pirmykštį monoteistinį tikėjimą. Jų 
aukščiausioji dievybė deivas buvo suvokiama kaip dangaus personifikacija. Apie 
tai galima spręsti kad ir iš paskolinto finams žodžio taivas (su t vietoj baltų skar-
džiojo priebalsio d, plg. deivas), reiškiančio ‘dangus’.

Politeizmo elementai baltų tikėjime atsirado vėliau. Be kita ko, tai buvo su-
siję ir su polinkiu senąjį deivą ‘dievą’ vadinti tam tikrais epitetais (tokiais kaip 
visagalįsis), kurie atskirose kalbose buvo skirtingai tariami ir dabar sudaro įspū-
dį, lyg jie būtų skirtingi dievai.

Prie viso to dar prisidėjo garbinamų gamtos objektų nevienodi pavadinimai 
įvairiose baltų kalbose, vėliau tyrėjų palaikyti atskiromis dievybėmis. Netiks-
lus jų rašymas šaltiniuose (užrašę asmenys nemokėjo lietuvių kalbos) tik didi-
no painiavą ir klaidino ankstesnius, klaidina ir dabartinius tyrėjus. Mokslinėje 
literatūroje įsitvirtino klaidingas ankstyvojo baltų tikėjimo, kaip politeistinio, 
supratimas. Tai antras mitas šalia senovės lietuvių laikymo stabmeldžiais. 

Įteikta 2015 m. gegužės 18 d.
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KLAIDINGAS KAI KURIŲ 
TIKRINIŲ IR BENDRINIŲ 
ŽODŽIŲ (TERMINŲ) 
VARTOJIMAS

Apžvalgą pradėsime nuo istorinio mūsų gimtosios šalies pavadinimo Lietuvos 
Didžioji Kunigaikštija (Kunigaikštystė), sutrumpintai LDK, vartojimo, kuo-

met kalbame apie Mindaugo, Gedimino, Vytauto epochą, kada Lietuva dar bu-
vo visiškai savarankiška valstybė, o ne pavaldi kitai valstybei – Lenkijai, kaip 
atsitiko vėliau, ypač po Liublino unijos. Mindaugo ir Vytauto valstybė šalti-
niuose vadinama karalija (karalystė), o jos valdovai – karaliai. Vadinti tą vals-
tybę kunigaikštija arba kunigaikštyste (kad ir Didžiąja) yra jos žeminimas, kartu 
ir istorijos iškraipymas. Dažniausiai taip daro lenkai (net istorikai), siekdami 
parodyti Lietuvą buvus menkavertę valstybę, nors ji tada valdė didesnius plo-
tus už Lenkiją – ilgainiui tie plotai nusidriekė nuo Baltijos iki Juodosios jūros. 
Pabrėžtina, kad Lietuva tada buvo dar visiškai savarankiška, niekam nepavaldi.

Lietuvos gyventojai iš seno vadinti lietuviais. Dar būta pavadinimo lietuvinin-
kai arba lietuv(i)nykai, kuris naujaisiais laikais imtas taikyti iš Rytprūsių – vo-
kiečių valdytos Lietuvos dalies – atsikėlusiems Mažosios (Prūsų) Lietuvos gy-
ventojams – etniniams lietuviams – pavadinti. Bet mūsų spaudoje mažlietuvių 
ir visų lietuvių vardai neretai painiojami, o to neturėtų būti. Abiejų pavadinimų 
suplakti nevalia.

Vietoj lietuvis kartais sakoma lietuvaitis, šiam žodžiui suteikiant mažybinę 
reikšmę su niekinimo atspalviu. Betgi lietuvaitis iš seno turėjo kitokią – etninio 
lietuvio (o ne Lietuvos piliečio) sūnaus – reikšmę. Tokia reikšme šį žodį ir rei-
kia vartoti, o ne suteikti jam Lietuvos priešų prasimanytą reikšmę. 

Pavadinimas Aukštaičiai (Aukštaitija – naujas žodis) turi ne vieną reikšmę: 
vienaip jį supranta kalbininkai (dialektologai vartoja kaip tarmės pavadinimą), 
kitaip – archeologai. Dėl to, esant reikalui ir vengiant nesusipratimo, pravartu 
nurodyti, kuria reikšme jį vartojame, juolab kad nuo to priklauso šiuo pavadini-
mu įvardijamo ploto dydis. Senovėje šis pavadinimas turėjo fiziografinę reikš-
mę ir nebuvo susijęs su tarme ar etnologinėmis žmonių ypatybėmis. Tai aiškiai 
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matyti iš Lietuvos valdovo Vytauto Didžiojo laiško imperatoriui Zigmantui, ra-
šyto 1420 m. kovo 11 d. Tame laiške Vytautas priskiria Aukštaičiams aukštuti-
nę Lietuvos dalį (taigi Vilniaus–Ašmenos aukštumas), o Žemaičiams – žemuti-
nę dalį (taigi vidurio Lietuvos žemumas Nevėžio baseine). Fiziografine reikšme 
pavadinimus Aukštaičiai ir Žemaičiai vartojo ir Vokiečių ordino metraštininkai, 
kurie juos vertė į vokiečių ir lotynų kalbas kaip aukštutinę (esančią aukštumoje) 
ir žemutinę (žemumoje) Lietuvos dalis.

Nei Vytautas, nei Vokiečių ordino metraštininkai Žemaičiais negalėjo va-
dinti dabartinio žemaičių tarmės ploto lietuvių, nes tada ten gyveno kuršiai.

Pabrėžtina, kad Aukštaičiai, kaip ir Žemaičiai, šaltiniuose laikomi tais pa-
čiais lietuviais, šnekėjusiais ta pačia lietuvių kalba. Apie kalbinį skirtumą šalti-
niuose visai nekalbama. Jis tada buvo dar neryškus.

Dabartinė žemaičių tarmė atsirado vėliau. Jos kilmei lemiamą reikšmę turė-
jo kuršių substratas. Dėl jo ne tik žemaičių tarmė labai atsiskyrė nuo kitų lie-
tuvių kalbos tarmių, bet ir patys žemaičiai paveldėjo daug kuršiams būdingų 
charakterio ypatybių (atkaklumą ir kt.). Tos ypatybės ilgainiui plėtojosi ir tolino 
žemaičius nuo kitų lietuvių. Galop tai juos privedė prie savarankiško, skirtingo 
nuo lietuvių, etnoso suvokimo apraiškų.

Dėl viso to žodžius aukštaičiai ir žemaičiai reikia vartoti apdairiai. Juk praei-
tyje jie reiškė ne tai, ką šiandien jais vadiname. To nepaisydami galime klaidin-
ti vieni kitus ir nesusikalbėti.

Svarbiausia, visada turėkime omenyje, kad pavadinimas žemaitis dabartinia-
me šios tarmės plote yra atneštinis.

Pavadinimo Žemaičiai (Žemaitija, kaip ir Aukštaitija, yra naujas žodis) varto-
jimą komplikuoja dar ir tai, kad XVII a. žemaičių kalbos vardu buvo vadinamas 
vienas iš to meto rašomųjų lietuvių kalbos variantų, vartotas Žemaičių vysku-
pijos religinėje raštijoje. Jie neturėjo nieko bendra su dabartine žemaičių tarme 
ir kilo iš aukštaičių tarmės vidurio Lietuvoje (Nevėžio baseine) žemumų. 

Visa tai, kas buvo pasakyta, sudarė sąlygas atsirasti nevienodam žodžio že-
maitis supratimui, kėlė daug ginčų ir net, kaip minėta, privedė prie žemaičių 
traktavimo kaip atskiro etninio vieneto. Todėl šį žodį turime vartoti labai ap-
dairiai, kad nesuplaktume į vieną juo praeityje vartotų skirtingų – aukštaičių ir 
žemaičių – kalbinių vienetų.

Atsargiai vartokime ir etnonimą Aisčiai. Neturime išleisti iš akių to fakto, 
kad Tacitas šiuo vardu vadino baltų gentį, priklausiusią, kaip ir prūsai, vakarų 
baltams (kalbininkų terminas), kurių kalba labai skyrėsi nuo lietuvių kalbos ir 
negali būti su ja sutapatinama.

Vėliau žodis aisčiai buvo pradėtas vartoti visiems baltams pavadinti (Kazi-
mieras Jaunius, Kazimieras Būga ir kt.). Tai nauja, išplėstinė šio žodžio reikšmė.
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Visa tai reikia neišleisti iš akių, kai šį žodį vartojame. Kitaip istorinę vakarų 
baltų gentį dirbtinai ir besąlygiškai paversime lietuviais.

Krašto pavadinimas Suvalkija atsirado tada, kai buvo įkurta Suvalkų guber-
nija. Anksčiau tokio pavadinimo nebuvo, nors kartais klaidingai kalbama apie 
Suvalkiją kaip labai seną pavadinimą. To nereikia daryti.

Tarpukaryje buvo mėgstama rašyti ir kalbėti apie suvalkiečių tarmę, neva da-
vusią pradžią lietuvių bendrinei kalbai. Iš tikrųjų suvalkiečių tarmė niekuo-
met nebuvo. Lietuvių bendrinė (ypač rašomoji) kalba yra perkelta iš Mažosios 
(Prūsų) Lietuvos ir pritaikyta Didžiosios Lietuvos poreikiams. Tą darbą atliko 
kalbininkai, daugiausia Jonas Jablonskis, pagrįstai vadinamas lietuvių bendri-
nės kalbos tėvu.

Be Suvalkijos, dar maždaug ta pačia reikšme vartojamas Sūduvos pavadini-
mas. Iš tikrųjų Sūduva buvo viena iš vakarų baltų (kalbininkų terminas) genčių, 
priklausiusių jotvingių genčių junginiui, taigi lietuviams gana tolima ir jos ne-
reikia su lietuviais besąlygiškai sutapatinti.

Dabartiniai senojo Sūduvos krašto gyventojai vadinami sūduviais. Šį vardą, 
matyt, jie paveldėjo iš tikrųjų (senųjų) sūduvių. Kiek dabartiniai sūduviai savo 
kilme yra susiję su senąja Sūduva, ginčijamasi. Šiaip ar taip, nereikėtų jų visai 
sutapatinti su tikraisiais (senaisiais) sūduviais, kurie kalbos požiūriu turėjo ge-
rokai skirtis nuo lietuvių. Deja, neretai taip daroma.

Pietryčių Lietuvoje yra dzūkų tarmė. Pavadinimas pasidarytas nuo afrikatos 
dz tarimo vietoj bendrinės kalbos dž, taigi nuo dzūkavimo. Tačiau dzūkaujama 
ne tik šios tarmės plote, bet daug plačiau. 

Anksčiau buvo skiriami vakarų (tikrieji) ir rytų (vilniškiai) dzūkai. Tačiau 
taip suprantami rytų dzūkai iš tikrųjų yra ne vakarų (kaip tikrieji dzūkai), bet 
rytų aukštaičiai vilniškiai, tik šiek tiek (vieni labiau, kiti mažiau) dzūkuojantys. 
Šiaip jau vadinamieji rytų dzūkai labai skiriasi nuo tikrųjų dzūkų, todėl su jais 
negali sudaryti tos pačios tarmės. Dėl šios priežasties buvo atsisakyta laikyti 
dzūkavimą tarmės skiriamuoju kriterijumi. bet spaudoje ir šnekamojoje kalboje 
dažnai to nepaisoma, kiekvienas nors kiek dzūkuojantis asmuo laikomas dzūku. 
Tai sudaro painiavą. Taigi vartojant žodį dzūkas reikia būti apdairiam.

Mūsų rytiniai kaimynai yra baltarusiai. Tai nauja valstybė. Senovėje (Min-
daugo–Vytauto epochoje) tokios valstybės dar nebuvo. Pavadinimui pradžią 
davė senosios (Kijevo) Rusios sritinis vardas Baltoji Rusia (ne Rusija, šis vardas 
tada dar nevartotas).

Pavadinimas Baltarusija (iš baltas + Rusija, ne Rusia) buvo labai proteguoja-
mas bolševikams valdant Lietuvą, žinoma, dėl Rusijos imperialistinių siekių. 
Patys baltarusiai savo valstybę vadina Беларусь (iš ‘Baltoji Rusia‘’, ne ‘Baltoji 
Rusija’). Tuo vardu juos dabar jau ėmė vadinti ir rusai. tačiau mes, nežinia ko-
dėl, laikomės įsikandę sovietinio pavadinimo Baltarusija (su -Rusija!), istoriškai 
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klaidingo. Taigi tapome, kaip liaudis pasakytų, „šventesni už popiežių“. Laikas 
būtų pagalvoti, kuo šį sovietizmą pakeisti ir nebeįžeidinėti savo kaimynų, ne-
kildinti jų šalies pavadinimo iš Rusijos.

Tolimesnių kraštų, su kuriais Lietuva nesusisiekia, pavadinimus gavome ne 
tiesiogiai, bet per kalbas-tarpininkes. Būdingas pavyzdys – čigonai. Dabar pas-
tebima tendencija žodį čigonas keisti pačių čigonų savivardžiu romas. Visuoti-
nam tokiam ir panašiam keitimui negalima pritarti, nes tuo atveju vokiečius tu-
rėtume vadinti doičiais, estus, sekdami latviais, igauniais ir t. t. Atskirais atvejais, 
esant reikalui, žinoma, dabartinius savivardžius galime vartoti, bet tai daryti 
reikia apdairiai.

Čia buvo aptarti tik tie pavadinimai, kuriuos klaidingai vartoja daug žmonių. 
Pasitaikantys atskirų asmenų suklydimai palikti nuošaly, nes jų neįmanoma net 
surankioti, nekalbant apie sistemingą ištyrimą. Taip pat neliesta Vilniaus krašto 
(Vilnijos) gyventojų vadinimo problema, nes ji – sudėtinga ir labai politizuota. 
Tai atskiros studijos tema. Tas pat pasakytina dėl Rusijos ir Rusios, rusų ir rusa-
kalbių asmenų pavadinimų painiojimo, pasitaikančių net istorikų kalboje. 

Įteikta 2015 m. gegužės 18 d.

ZIGM AS ZINKEVIČIUS
Justiniškių 41-24, LT-05127 Vilnius, Lietuva
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Vi ln iaus un iver s ite t a s

Moks l in ių t y r imų k r ypt ys : lietuvių rašomosios kalbos 

istorija, bendrosios kalbos kultūra, senųjų lietuvių raštų 

publikavimas ir tyrimas, onomastika.

MÌLOŠAS AR / IR MILÃŠIUS?

Neperseniausiai minėjome žymaus iš Lietuvos kilusio poeto, eseisto, vertėjo, 
Nobelio premijos laureato Česlovo Milašiaus (Milošo) 100-ąsias gimimo 

metines. Lietuvos radijuje, televizijoje, periodinėje spaudoje jo pavardė dabar 
paprastai vartojama forma Mi̇̀lošas. Šitokia šiek tiek sulietuvinta forma ji randa-
ma taip pat 2011 m. išleistoje Viktorijos Daujotytės ir Mindaugo Kvietkausko 
knygoje Lietuviškieji Česlovo Milošo kontekstai. Tačiau prieškario nepriklausomo-
je Lietuvoje šis įžymus rašytojas ir kultūros veikėjas kartais buvo vadinamas ir 
Milãšiumi. Ir tai ne atsitiktinis dalykas ir ne kalbininkų pastangomis šitaip su-
lietuvinta jo pavardė. Kaip matyti iš Lietuvių pavardžių žodyno (toliau – LPŽ) 
(LPŽ II 237), forma Milãšius labai paplitusi žemaičių ir rytų aukštaičių tarmėse 
(žodyne iš viso užfiksuoti net 44 atvejai!). Tai duoda pagrindo manyti, kad ši 
pavardė gali būti lietuviškos kilmės ir susijusi su lietuvišku žodžiu mi̇̀las ‘storas 
vilnonis namų darbo audeklas’, turinčiu ir perkeltinę reikšmę ‘nerangus žmo-
gus, tinginys’ (LKŽ VIII 184–185). Tokią prielaidą remtų ypač pastaroji per-
keltinė reikšmė, fiksuota Garliavos, Geistarų, Pajavonio, Virbalio apylinkėse, t. 
y. vakarų aukštaičių šnektose (LKŽ VIII 184–185), ypač jeigu būtų atsiradusi 
senaisiais laikais.

Su pavarde Milãšius, be abejonės, yra susijusios ir pavardės Milãšas, Mi̇̀lašis, 
Mila-Milašáuskas, Milašáuskas, Milašẽvičius ir kt. Iš šios pavardės kilę kaimų pa-
vadinimai: Milãšiai (Ignalinos r.), Milašáičiai (Raseinių r.), Milãšinė (Vilniaus r.), 
Milaši̇̀škės (Molėtų r.), Milaši̇̀škiai (Jonavos r.), Milašinai (Kėdainių ir Ukmer-
gės r.), Milãšius (Ignalinos r.) (Lietuvos TSR administracinio-teritorinio suskirsty-
mo žinynas II 185). Šitoks platus darinių su kamienu Miloš- diapazonas taip pat 
leidžia manyti pavardę Milãšius galėjus būti lietuviškos kilmės. Prof. Zigmas 
Zinkevičius savo veikale Lietuvių asmenvardžiai (Zinkevičius 2008: 289–290) ir-
gi linkęs įžvelgti lietuvišką šios pavardės kilmę, nors detaliau kilmės problemos 
jis nenarplioja: tenkinasi jos įspraudimu į atstatytą buvusių sudurtinių žodžių 
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tariamą pirmąjį dėmenį Milas ir siejimu pa-mil-ti (Zinkevičius 2008: 116)1. LPŽ 
pavardė Milãšius siejama su lenkų Milosz ir baltarusių Miloш (LPŽ II 237). Toks 
siejimas yra ir istoriškai, ir lingvistiškai patikimas. Tačiau lenkiškasis jos atiti-
kmuo nėra dažnas senuosiuose lenkų rašto paminkluose. Vitoldo Tašickio reda-
guotame senųjų asmenvardžių žodyne, apimančiame tokius žodžius, fiksuotus 
raštuose iki 1500 m., pateikta tik 10 atvejų su formomis Milosz, Milos, Mylos 
(pastarosios dvi yra lotynizuotos) (Słownik [...] III 514–515). Ir įdomu tai, kad 
tarp jų vienas yra iš Lietuvos: Lentupio (Lynthup) bažnyčios mokesčių mokė-
tojo (tributori) asmenvardis Milosh, pastebėtas Vilniaus katedros bei diecezijos 
diplomatiniame 1461 m. kodekse: Codex diplomaticus ecclesiae cathedralis necno 
dioeceseos Vilnensis2.

Be abejonės, šiame kodekse minima Rytų Lietuvoje buvusi Leñtupio mieste-
lio, dabar priklausančio Baltarusijai, o nuo 1385 ligi 1795 m. priklausiusio Lie-
tuvos Didžiajai Kunigaikštystei, bažnyčia (miestelis yra 12 km į pietryčius nuo 
Švenčionių, prie Lentupio upelio). Manoma, kad čia medinė bažnyčia, pastaty-
ta Vilniaus vaivados Andriaus Daugirdaičio 1495 m., egzistavo ligi 1700 m. ir 
vėliau atnaujinta, tapusi mūrine3. Kodekse išlaikyta tarminė miestelio pavadi-
nimo forma (su yn < en).

Kodekse minima forma, žinoma, nieko nesako apie pavardės Milãšius kilmę. 
Ji rodo tik seną šio asmenvardžio buvimą Lietuvos teritorijoje. Tačiau plati jo 
paplitimo geografija, išlikusi ligi mūsų laikų, ir jo galima sąsaja su lietuviškojo 
žodžio milas perkeltine reikšme ‘nerangus žmogus, tinginys’ remia jo lietuviš-
kos kilmės hipotezę.

Nesileidžiant į visų galimų Milãšiaus pavardės kilmės hipotezių komenta-
vimą ir paliekant tai etimologijos specialistams, toliau rūpi grįžti prie šios pa-
vardės dabartinės vartosenos problemos. Prieškario nepriklausomoje Lietuvoje, 
kaip ir dabar, Oskaro Milašiaus (1877–1939) pavardės forma buvo vartojama 
lietuviška, nors šis prancūziškai rašęs lietuvių poetas ir Lietuvos diplomatas 
buvo kilęs iš buvusios Mogiliovo gubernijos. Tačiau Česlovo Milašiaus (1911–
2004), gimusio Šetẽniuose (dabartiniame Kėdainių rajone) ir rašiusio lenkiškai, 

 1 Autorius tokį dėmenį randa net septyniasdešimtyje pavardžių, tarp jų ir ne vieną abejotiną (pa-
vyzdžiui, Milinavičius, Milevičius, Miliauskas, Milevskis ir kt., kuriose gali slypėti pamatinis as-
menvardis Milis ar Milius).

 2 Šis pavyzdys V. Tašickio žodyne pateiktas iš J. Fijaleko ir V. Semkovičiaus parengto ir 1938–
1948 m. Krokuvoje išspausdinto leidinio: Codex diplomaticus ecclesiae cathedralis dioceseas Vilnen-
sis, Kodex dyplomatyczny katedry i diecezji wilenskiej. I. 1387–1507. Wyd. J. Fijałek i W. Semkowi-
cz. Wydawnictwo Komisji Hystoryczney Pok. Akademii Umiejętności. Kraków 1938–1948 (Vln 
240).

 3 Plačiau žr.: LE IV 445; VLE XI 799; Республика Беларусъ IV 574.
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pavardės forma prieškarinėje nepriklausomoje Lietuvoje vartota nevienodai: 
1939 m. Naujojoje Romuvoje spausdintuose jo vertimuose į lietuvių kalbą: ir Mi-
losz-Milašius, ir Milosz (Milašius) (Naujoji Romuva 33–34, p. 610; 45, p. 801). Po-
karinėje amerikietiškoje Lietuvių enciklopedijoje pateikta forma Miłosz (LE XVIII 
478)4. Pastaroji dažniausiai pasitaiko taip pat atkurtos nepriklausomos Lietuvos 
raštuose (pavyzdžiui, Tomo Venclovos straipsniuose apie Česlovą5, V. Daujo-
tytės ir M. Kvietkausko knygoje Lietuviškieji Česlovo Milošo kontekstai, išleistoje 
2011 m.).

Kyla klausimas, kodėl vieno lietuvių tautos kultūrai nusipelnio žmogaus 
identiškos kilmės pavardė rašoma vienokia, lietuviška forma, o kito, taip pat 
daug nuopelnų turinčio Lietuvai – nelietuviška forma? Gal čia turėjo įtakos 
tų dviejų, giminystės santykiais nesusijusių, asmenybių nusistatymas tautybės 
atžvilgiu? Tačiau iš T. Venclovos, asmeniškai bendravusio su žymiuoju rašyto-
ju Česlovu, straipsnių apie jo pažiūras bei vaidmenį lietuvių kultūros istorijoje 
nematyti, kad jis būtų prieštaravęs būti laikomas lietuviu, juo labiau jo pavar-
dės lietuviška forma vartojimui. Be to, pats Česlovas yra rašęs, kad „Lenkiškai 
kalbantis lietuvis – sąmonės tipas, LDK teritorijoje susiklostęs istoriškai, išpli-
tęs ir etninėse lietuvių žemėse (Milosz 2003: 58). Ar prie šio tipo Česlovas nėra 
priskyręs ir savęs? Man rodos, tai visiškai akivaizdu. Todėl vengimas vartoti jo 
pavardės lietuviška forma yra visiškai nepamatuotas ir netgi keistokas, nelogiš-
kas. Ir Oskarą, ir Česlovą derėtų vadinti lietuviškai Milašiais, o ne skirtingomis 
pavardžių formomis, kaip daroma ne tik mūsų literatūros istorikų raštuose, bet 
net ir minėtose enciklopedijose.

Pridurtina dar, kad apie Česlovo Milašiaus gyvenimą rašytuose darbuose 
nurodoma nevienoda jo gimtinės pavadinimo forma. Amerikietiškoje Lietuvių 
enciklopedijoje rašoma, kad jis gimęs Šateiniuose (p. 478), o T. Venclovos kny-
goje Vilniaus vardai (Venclova 2006: 298) – Šeteiniuose, netoli Kėdainių. Ta-
čiau nei Lietuvos TSR administracinio-teritorinio suskirstymo žinyne, nei Vietovar-
džių žodyne formos Šeteiniai nėra. Žinyne tėra tik Šetẽniai (II 302), o šiame 
žodyne – dvejopa: Šetẽniai ir Šateniai, t. y. variantinės formos. Antraštine čia 
pateikta pirmoji (antroji – laužtiniuose skliaustuose), todėl ji ir laikytina nor-
mine. Dvejopas tos pačios pavardės rašymas bei vartojimas lingvistiškai yra 
nepateisinamas.

 4 Į šią turbūt nusižiūrėta ir Visuotinės lietuvių enciklopedijos redaktorių, žr. VLE XV 144.
 5 Veidas 35 ir kitur.
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This book inaugurates a new collection devoted to the Old Prussian langu-
age and culture, Billēmai bhe ersinnimai (‘we talk and we learn’). According 

to the editors, the aim of this new collection is to ‘talk about our culture’ and 
to ‘know the contribution of the global culture towards the exploration of our 
own culture’, which is an ambitious goal, opening new horizons to the unders-
tanding of the Old Prussian language and its Eastern European cultural envi-
ronment. The collection starts with a new book by the well-known American 
linguist, baltist and slavicist William R. Schmalstieg (hereafter WS) on the Old 
Prussian language. I hardly need to introduce WS to the readers of this review. 
His works on the Baltic languages, particularly on Old Prussian and Lithuanian, 
have become reference works to all those working in this field: An Old Prussian 
Grammar (1974), Studies in Old Prussian (1976), A Lithuanian Historical Syntax 
(1988), The Historical Morphology of the Baltic Verb (2000). Each of these works 
is characterised by a first-hand knowledge of Baltic philology and an impressing 
depth of analysis, which make WS one of the most outstanding living experts 
in the field.

In 1976, WS published Studies in Old Prussian, A Critical Review of the Rele-
vant Literature in the field from 1945 (The Pennsylvania State University Press, 
420 pages). According to the foreword, the purpose of the book was ‘to examine 
critically the literature published about the Old Prussian language since the end 
of World War II in 1945’ (p. ix); the book was divided into ten general sections: 
The Old Prussian people; The Sudovians or Jatvingians; The Old Prussian lan-
guage; Texts in Old Prussian; Phonology; Old Prussian nominal morphology; 
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Pronouns, adverbs and prepositions; Old Prussian verb morphology; Miscella-
nea; Old Prussian etymologies. The present book, published almost forty years 
after its ‘older brother’, shares the same objective and intends ‘to review and 
at times comment on some of the major contributions to the study of the Old 
Prussian language since the publication of the volume Studies in Old Prussian 
in 1976’, as WS puts it in the introduction. Taken together, the two books offer 
an overview of the research on Old Prussian for the last seventy years by one of 
the leading contributors to this field. However, the publication of this new book 
takes place against a completely new background in comparison to 1976. Not 
only that the Baltic States have regained their independence, which boosted 
scientific contacts within the scholarly community, but significant progress has 
also been made in recent years in Baltic and Old Prussian philology. One could 
even go so far as to speak of a total revolution in our approach to the Old Prus-
sian language. This complete overturning is due to the emergence of new gene-
rations of scholars who have profoundly renewed our knowledge of Old Prus-
sian (Vladimir N. Toporov, Wojciech Smoczyński, Vytautas Mažiulis, Frederik 
Kortlandt, Pietro Umberto Dini) and to the publication of epoch making books 
such as Prusskij Jazyk (V. N. Toporov, 1975–1990), Prūsų kalbos etimologijos žo-
dynas (V. Mažiulis, 1988–1997) and Lexicon der altpreussischen Verben (W. Smo-
czyński, 2007). These Studies in Old Prussian are the outcome of this time of 
tremendous upheaval and intend to look back to its historical achievements.

Writing a critical review of the literature implies the possession of two qua-
lities. First, it is necessary to maintain sufficient distance from one’s own the-
ories in order to be able to assess the divergent views of others objectively; no-
thing would be worse than judging the contribution of other scholars through 
the narrow prism of one’s options, which could result in a devastating soliloquy. 
A first glance on WS’s new book shows that this is not the case: in the discus-
sion about the literature, WS always brings a balanced judgement and refers to 
the works of his colleagues with elegance and honesty. Even when he disagre-
es with the views endorsed by other scholars, he does not misrepresent or dis-
miss them outright. This is the right way to do science, as a respectful dialogue 
between people working on the same issues with different backgrounds. The 
second quality is completeness and accuracy. Considering the huge number of 
studies on Old Prussian, this is a particularly critical challenge and one cannot 
expect any reviewer to know everything that was written on Old Prussian. But 
WS has made a praiseworthy effort to capture the full diversity of thought and 
opinion about the Old Prussian language, and the picture that emerges from 
his book gives a true and fair view of the studies in Old Prussian during the 
period considered.
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The book is divided into 11 chapters, covering all areas of the Old Prus-
sian language, from its documentation to the analysis of its grammar. Chap-
ter 1 (p. 31–32) is a very brief introduction summarising the scope of the book. 
Chapter 2 (p. 33–45) deals with the Old Prussian editions, two of them having 
been published during the period covered by the book, V. Mažiulis’ referen-
ce edition of the Old Prussian corpus in two volumes (1966 and 1981) and the 
facsimile of the First Catechism published in 1995 by Bonifacas Stundžia and 
Mikelis Klusis (Pirmoji Prūsų knyga). A philological edition seeks to reproduce 
as faithfully as possible the text as it is given in the original publication, ide-
ally through a facsimile; it cannot go beyond the written word. A phonetic 
interpretation is another matter, which was undertaken by different scholars, 
especially M. Klusis (Ponto-Baltica, 6, 1995) for the First Catechism, Toshika-
zu Inoue (Normalizacija prusskogo jazyka Enxiridiona, Kobe, 1992) for the Third 
Cathechism or Kortlandt’s electronic edition (1996) for the entire corpus.

Chapter 3 (p. 43–122) is devoted to Old Prussian orthography and phonolo-
gy. This is an area about which much has been written between 1975 and 2005. 
As is well known, WS’s position on Old Prussian orthography is that it would be 
surprising to find a high degree of accuracy ‘in phonetic rendition from a Ger-
man pastor’ (p. 48). He therefore invites to be suspicious of ‘what seems to me 
to be an excessive reliance on the orthography’. At the other end of the chain, 
W. Smoczyński has attempted to propose a global system of Old Prussian or-
thography, relying on writing habits and script errors. The use of the macron, 
for example (p. 53–57), is assessed differently depending on one’s philosophy 
about Old Prussian orthography: erratic diacritic for the ones with different va-
lues, regular notation of length and toneme, or sometimes abbreviation of nasal 
diphthongs, for the others. In any case, as shown by Inoue (cf. p. 65), a majority 
of words encountered in the Enchiridion displays ‘allographically alternating 
forms’, which suggests caution with respect to the accuracy of the Old Prussian 
orthography. In my opinion, WS’s views on this matter, recognising that ‘there 
were numerous deviations’ (p. 67), are fully justifiable, even if I think that a 
typology of Old Prussian orthography is a task that can be achieved, albeit im-
perfectly. Needless to say, ‘OPr. texts offer too limited a corpus for  meaningful 
statistical interpretation’ (p. 72). On some issues WS has personal views, which 
are not shared by the majority of scholars, for example on the PIE word-final 
monophthongisation of *-on to *-ō in some sandhi positions (cf. p. 84–85), but 
he presents these views with the necessary critical perspective. There is also a 
good discussion on F. Kortlandt’s claim that ‘double consonants in OPr. may be 
an indication of stress on the following vowel’ (p. 95), relying on examples such 
as semmē ‘earth’, weddē ‘brought, led’, billīt ‘to say’; WS rejects this view and 
adheres to the traditional analysis of double writing as indicative of the brevity 
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of the preceding vowel. There follows an excellent discussion on scribal mista-
kes and the extent to which the text should be emendated (p. 109sq.).

Chapter 4 (p. 123–203) is on morphology and describes both nominal 
and verbal morphology. Practically all the difficult questions of Old Prussian 
morphology are discussed, and the picture is sufficiently detailed to provi-
de a good overview of the problematics currently discussed in Old Prussian 
philology: the hapax legomenon poklausīmanas ‘heard’, often overexploited in 
Indo-European reconstruction as a vestige of a participial formation *-menos 
(p. 125 and 176); the unexplained declension of the definite article, for exam-
ple in the genitive steison (p. 130–133); the structure of the personal pronouns 
(p. 153–154); the preterite ending -ts (p. 165); the preterite of the verb ‘to be’, 
be ‘was’ (p. 169); the fate of the neuter gender (p. 182–184 and 200–201); stem 
ablaut (p. 196–198), etc.

The next chapter (ch. 5, p. 206–290) is devoted to vocabulary. It consists 
essentially in a discussion of the origin of individual Old Prussian lexemes 
and can be seen as a bibliographical addendum to an Old Prussian etymologi-
cal dictionary. Many of them are compounds, such as paustocaica ‘wild horse’ 
(p. 205), medenixtaurw’ ‘pheasant’ (p. 207), etc. Many new etymologies have 
been proposed especially by W. Smoczyński in his numerous works on Old 
Prussian. Sometimes, WS adds his own opinion, for example on OPr. accodis 
‘hole in the wall for the elimination of smoke’ (p. 245). A list of lexical isoglos-
ses shared by Old Prussian and Lithuanian, based on a paper by Ademollo Ga-
gliano, is also discussed at length (p. 281–286). The data are presented in a ra-
ther fragmented way, each lexeme being discussed separately; the Old Prussian 
words are not classified in alphabetic order, but according to their treatment in 
the literature. This is not really an obstacle to reading, but it is true that a word 
index would have been very useful for guiding the readers.

Chapter 6 (p. 291–325) deals with syntax. As is well known, the major pro-
blem with the Old Prussian syntax is the extreme dependency on the German 
original text and the issue of linguistic interference, which, in the case of Old 
Prussian, takes radical forms. This is probably the reason why Old Prussian 
syntax was less considerably studied than the other areas of grammar. That 
there is a massive German influence on Old Prussian is undisputable, but this 
influence should be distinguished into different levels, ranging from the Ger-
manisation of the Old Prussian language (linguistic contact) to the more or less 
artificial forms of textual interference due to the word-for-word translation pro-
cess (philological contact), which is a different thing. To these two levels one 
could also add the impact of the translation process itself, leading the transla-
tor in some cases to construct rules and guiding criteria for his own orienta-
tion. The qualification of a given phenomenon as due to linguistic contact, to 
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philological contact or to the construction of translation rules is a particularly 
difficult task. For example, the presence of a definite article in Old Prussian 
(OPr. stas, cf. p. 291–297 and 308–312) could either reflect a contact-induced 
feature of Old Prussian as a strongly Germanised language or it could illustra-
te the repeated pressure of the German substrate text; it is equally likely that 
the translator, once having identified the German-Prussian correspondence (der 
/ stas), used it consciously as part of his translation grammar. The notion of 
‘translation grammar’ is particularly suited to the description of the Old Prus-
sian corpus; it implies the construction and memorisation of rules. A particu-
larly promising line of research has been in the recent decades a comparison of 
different translations made in the Baltic languages: the Old Prussian translati-
ons must be seen in the light of other translations dating from the same time 
(Old Lithuanian and Old Latvian).

The next chapter (ch. 7, p. 327–375) presents the ‘shorter Old Prussian texts’, 
some of them having come to light during the period considered. The Basel 
Epigram (p. 327–335), discovered in the 1970s, is a particularly intriguing text, 
whose interpretation is still controversial. WS then comes to discuss at length 
(p. 338–375) the so-called ‘Jatvingian glossary’ (Pogańske gwary z Narewu ‘Pa-
gan dialects from Narew’), discovered (and lost) in 1985 by a certain Vjačeslav 
Zinov and published in 1985 by Zigmas Zinkevičius. There has been much de-
bate on the language of this glossary; it is obviously Baltic, but cannot be iden-
tified with any known Baltic language. The paradox with this text is that it is a 
unique source and yet gave rise to relatively few studies, as though there was a 
kind of reluctance to investigate it. This can be due, of course, to the troubled 
history of the manuscript. An iconoclastic question that is never asked is whe-
ther V. Zinov’s glossary could be a fake rather than an authentic document; in 
order to dispel this suspicion, it would be necessary to have access to V. Zinov’s 
notebook, to find and interview V. Zinov himself and to collect as much data 
as possible on the material transmission of the text.

Chapter 8, dealing with the Old Prussian revival (p. 377–381), is very short. 
It describes the attempts to recreate Modern Prussian as a living language, 
particularly by Letas Palmaitis. WS’s judgement on this matter is critical, but 
well-meaning (p. 378): ‘In my view this is a fascinating intellectual exercise, al-
though I doubt that Modern Prussian will ever become a viable language. […] 
One can, however, only wish those who wish to recreate a Modern Prussian, 
success.’

Place names are discussed in Chapter 9 (p. 383–416). Toponymy is one of 
the most promising fields of research in Old Prussian studies, since it can ad-
duce new material to the limited written corpus and widen our knowledge of 
the Old Prussian vocabulary. In addition, place names have their own internal 
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logic and their investigation is a discipline in itself. The same can be said about 
personal names (ch. 10, p. 417–423).

The final Chapter (ch. 11, p. 425–442) expands the field of vision by presen-
ting the relationships of Old Prussian with other languages. The position of Old 
Prussian within Baltic is difficult, not only owing to its numerous divergences 
from East Baltic, but also to our incapacity to reconstruct Common Baltic as 
the ancestor of both West and East Baltic.

This is a very nice book, both well-written and reader-friendly, giving a 
good overview of the vitality of Old Prussian studies in the recent decades. 
W. R. Schmalstieg is to be congratulated for this very useful tool, which crowns 
his creative career, does justice to the scientific production of his colleagues and 
paves the way for future research on Old Prussian.

Handed in on 28 May 2015.

DANIEL PETIT
École normale supérieure
45, rue d’Ulm, 75005 Paris, France
daniel.petit@ens.fr
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Mit dem hier vorzustellenden Deutschen Gewässernamenbuch [DGNB] hat 
Albrecht Greule erstmals einen Gesamtüberblick über die Gewässerna-

men im deutschen Sprachraum vorgelegt. Allein schon dafür verdient A. Greu-
le Dank und Anerkennung. Das Buch ist in mehrjähriger Arbeit 2006–2012 
(S. 8) entstanden und kann als Summa seiner früheren Arbeiten zur Topono-
mastik im weiteren Sinne gelten. 

Es steht neben dem zwei Jahre zuvor erschienenen Werk zu den deutschen 
Ortsnamen, das von Manfred Niemeyer (2012) organisiert worden ist, ist aber 
in Konzeption und Entstehung von jenem deutlich verschieden: Das Deutsche 
Ortsnamenbuch [DONB] konnte auf einer Reihe von Vorläufern aufbauen und 
ist eine Gemeinschaftsarbeit von beinahe 90 Autoren. Behandelt werden die 
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Namen von Ortschaften ab einer Größe von etwa 8.000 Einwohnern. Da am 
DONB neben ausgewiesenen Namenkundlern und (in erster Linie germanis-
tischen) Sprachwissenschaftlern zahlreiche Historiker mitgearbeitet haben, ist 
die sprachwissenschaftliche Erklärung in etlichen Artikeln, zumal wenn sie 
vordeutsche Namen(bestandteile) behandeln, oft überholt. Zudem waren das 
Zielpublikum des DONB eher sprachwissenschaftliche Laien als Namenfor-
scher. Das DGNB verdankt seine Entstehung dagegen dem Fleiß v.a. eines Au-
tors. Behandelt werden hier etwa 3.000 Gewässernamen im deutschen Sprach-
raum. Dies macht das Werk als Ganzes und besonders, was das Niveau der 
Sprachwissenschaft angeht, wesentlich homogener als das DONB.

In diesem Zusammenhang sei auch darauf hingewiesen, dass mit dem DG-
NB erstmals eine große, heutige Toponyme im weiteren Sinne betreffende ono-
mastische Arbeit vorgelegt worden ist, in der versucht wurde, in die Darstellung 
das Wissen der modernen Indogermanistik einfließen zu lassen. Dies kann an-
gesichts des Verharrens der überwiegenden Mehrheit der Vertreter jener For-
schergeneration auf dem Stand der Indogermanistik à la Hans Krahe und Julius 
Pokorny (und damit letztlich dem Stand der Vorkriegszeit) nicht genug hervor-
gehoben werden. 

Das DGNB gliedert sich in drei Teile: Eine Einleitung in die Gewässerna-
menbildung und -forschung (S. 1–5) und allgemeine Erläuterungen zur Entste-
hung des Buchs, zum Aufbau der Artikel, Erläuterungen von Fachbegriffen etc. 
(S. 7–17). Den Hauptteil bildet das eigentliche „Namenbuch“ (S. 21–619), und 
beschlossen wird das Werk mit dem Literaturverzeichnis (S. 621–634). Letzte-
res ist etwas umständlich zu benutzen, da die Titel eines Autors zwar chrono-
logisch gebucht sind, aber im „Namenbuch“ nach Titelschlagwörtern, die im 
Literaturverzeichnis im jeweiligen Titel kursiv gedruckt sind, zitiert werden.

Die einzelnen Einträge im „Namenbuch“ bieten im ersten Teil den Namen 
des Gewässers in der standardsprachlichen Form, bei nicht mit hinsichtlich 
des Genus eindeutig festgelegten Grundwörtern komponierten Namen den be-
stimmten Artikel und damit eine Genusangabe, Angaben zu Lage und Länge 
des Flusses sowie – aber nicht durchgängig – Angaben zur (mundartlichen) 
Aussprache. Darauf folgen einige wichtige historische Belegformen des Na-
mens, darunter in der Regel der Erstbeleg. Danach werden die etymologischen 
und sprachgeschichtlichen Erläuterungen geboten und schließlich die wichtigs-
te Literatur zitiert. Gewässernamen gleicher Lautung werden in einem Artikel 
zusammengefasst, können aber natürlich durchaus unterschiedliche Etymolo-
gien haben, die dann für jeden Unterartikel getrennt dargestellt werden. Bei 
übereinstimmender Etymologie wird diese nur einmal am Ende des Artikels 
für alle Namen gemeinsam angeführt.
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Grundsätzlich bieten die Artikel zuverlässige Angaben, aber es fallen 
durchaus auch Inkonsequenzen auf, die z.T. jedenfalls auch durch den Ent-
stehungsprozess des Werks zu erklären sind: A. Greule hält sich bei seinen 
Wurzelansätzen grundsätzlich an das LIV², allerdings begegnen daneben auch 
noch die veralteten Schreibungen à la J. Pokorny: So steht „urig. *h2em(H)-e- 
‘gießen, begießen’“ (S. 125 s.v. Emme) neben „ig. *amə- (> gm. *ama-) ‘ener-
gisch vorgehen, anpacken’“ (z.B. S. 126 s.v. Ems; so etwa IEW 36), was sicher 
uridg. *h2emh3- (LIV² 265f.) meint, wie etwa dann 127 s.v. Emsbach deutlich 
wird, wo es heißt: „urig. *h2emh3- (> ig. *amə-) ‘anfassen, anpacken’“. A. Greu-
le zieht also zwischen dem Urindogermanischen und den Einzelsprachen eine 
Zwischenstufe Indogermanisch ein, die weitgehend dem im IEW rekonstruier-
ten Lautstand entspricht. Unklar bleibt, ob A. Greule damit eine tatsächliche 
Zwischenstufe meint oder so nur auf Leser eingehen will, die vom Ansatz von 
Laryngalen überfordert werden. Bei der letztgenannten Wurzel, die unerweitert 
im Germanischen nur in aisl. ama ‘plagen, belästigen’, ami ‘Plage’ u.ä. (IEW 
778; de Vries 1962: 8; nicht in EDPG) belegt zu sein scheint, scheint aber ohne-
hin aufgrund der Semantik fraglich, ob sie tatsächlich in diesem und etlichen 
weiteren Gewässernamen, für die sie als Grundlage vorgeschlagen wird/wurde, 
vorliegen kann, oder nicht besser (immer?) von uridg. *h2em(H)- ‘gießen, be-
gießen’ ausgegangen werden sollte. Dies umso mehr, als sich ein Lexem urgerm. 
*ami-, *ama- ‘Wasserlauf’ (zitiert nach DGNB 126) rekonstruieren lässt, das 
dann sicher eher zu o.g. „urig. *h2em(H)-e- ‘gießen, begießen’“ gehört.

Diese Uneinheitlichkeiten mag man einem fehlenden weiteren Korrektur-
gang zuschreiben, sie kann freilich aber auch auf der vom Verlag vorgegebenen 
Arbeitsweise beruhen (persönliche Mitteilung A. Greules), wonach fertige Na-
menartikel möglichst nicht mehr ergänzt/umgeschrieben o.ä. werden sollten. 
Diese Vorgabe hat auch dazu geführt, dass jüngere, das heißt weiter hinten im 
Alphabet stehende Artikel oft auch wissenschaftlich und bibliographisch auf 
aktuellerem Stand sind als weiter vorne befindliche. Angesichts der Entste-
hungszeit von sechs Jahren (Sammlung des Materials und Artikelabfassung), 
konnte vieles nicht mehr einfließen. Dies ist bedauerlich, da gerade in den letz-
ten Jahren einige Arbeiten erschienen sind, die in der Erforschung der ältesten 
Schichten der Gewässernamen zu einer Art Paradigmenwechsel geführt haben, 
der ja auch in A. Greules anderen Arbeiten nachzuvollziehen ist und auf den 
er selbst hinweist (Greule 2011: 125): die Hinwendung zu den in der modernen 
Indogermanistik Methoden und Darstellungsweisen.

Aus den Vorgaben des Verlags ergibt sich noch ein Problem, das man freilich 
auch aus den als Muster für das DGNB dienenden (S. 8) beiden neuesten Auf-
lagen des ‘Kluge/Seebold’ (EWdS24, EWdS25) kennt: Im etymologischen Teil 
wird meist nur eine Erklärung des Namens geboten, eine Darstellung oder gar 
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Diskussion konkurrierender Vorschläge findet nur selten statt. Bei der jeweili-
gen Erklärung wird also bei Weitem nicht immer klar, ob es eine seit Langem 
allgemein anerkannte Etymologie ist, die vielleicht nur in Hinsicht auf die No-
tation modernisiert wurde, oder ein (neuer) Vorschlag A. Greules (der durchaus 
auch von ihm selbst stammen und schon früher einmal publiziert worden sein 
kann). Da die Literaturangaben in jedem Artikel sehr knapp gehalten sind, ist 
auch darüber kein Rückschluss möglich, es sei denn, man hat die zitierte Lite-
ratur zur Hand und kann nachsehen.

Als Beispiel dafür kann der Eintrag Ems-Bach1 (S. 127) dienen: 795 Hemisa, 
805 (Kopie 12. Jh.) Emisa, Heimese, 1420 Emse. Zurückgeführt wird der Name 
auf vorahd. *Amisa, erwogen wird eine germanische Erklärung zur Wurzel ‘an-
fassen, anpacken’ wie oben bei Ems dargestellt, oder eine keltische Etymolo-
gie zur Wurzel ‘gießen, begießen’ die auch für die schweizerischen Ortsnamen 
Oberems, Niederems (Wallis) 1101–1300 Emesa, 1270 Hemesa angesetzt wird, die 
auf einem keltischen Gewässernamen *Amisā- zurückgeführt werden (vgl. LSG 
660, 899). Für denselben Bach (dort aber als „Emsbach“ angeführt, setzt Greu-
le 1998: 11 = 2007: 48 noch an: „idg. *Amesâ, s-Ableitung zu idg. *am- ‘Fluß-
bett, Graben’. Es handelt sich wegen der Parallelnamen um einen alteuropäi-
schen Namen.“1 

Die fehlende Darstellung konkurrierender Vorschläge und die äußerst knapp 
gehaltenen Literaturangaben mögen einem Laien weitgehend egal sein, dem, 
der das DGNB wissenschaftlich nutzt, erschwert dies freilich die Arbeit: Da 
wird es nicht ausbleiben, dass sich einzelne Forscher ‘neue’ Gedanken zu Ge-
wässernamen machen werden, die andere längst gehabt haben.

Weiter kann man in zahlreichen Fällen andere Meinungen zu Etymologien 
oder zur sprachlichen Einordnung von Etyma haben, besonders, was die Ein-
ordnung als keltisch vs. alteuropäisch/indogermanisch-voreinzelsprachlich an-
geht. So werden die Namen von Isar (rechts zur Donau) < Isara (244f.), Isel (links 
zur Drau) < 1312 Isel < *Isala (246), Isen (links zum Inn) < Isana (246) traditio-
nell als „ves.-ig.“ bezeichnet, eine keltische Erklärung bleibt freilich weiter eine 
Möglichkeit – und wird in keltologischen Arbeiten längst als selbstverstänlich 
angenommen:2 Bislang ist schließlich nicht sicher geklärt, ob ein interkonso-
nantischer Laryngal im Wortinnern, d.h. in nacherster Silbe, in der ‘alteu-
ropäischen’ Schicht der Gewässernamen tatsächlich als *a- vokalisiert wurde, 

 1 Vgl. zu einer Reihe von Gewässernamen, die vermeintlich ebendiese Wurzel enthalten sollen, 
Bichlmeier 2015b.

 2 Vgl. etwa Pokorny 1914: 293; DLG² 191; Delamarre 2012: 165.
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während dies für das Keltische gesichert ist.3 Überdies ist das o.a. Adjektiv im 
Keltischen auch appellativisch bezeugt: Das Wort für das Eichhörnchen im Alt-
irischen, íaru, ist eine Weiterbildung des anzusetzenden urkeltischen Adjektivs 
mit dem individualisierenden on-Suffix und auf vorurir. *isarōn- ‘der Flinke’ 
zum Adjektiv urkelt. *isaro- ‘flink’ < uridg. *h1ish2-ró- zurückzuführen.4 

Folglich kann *Isa-l/r/nā- < uridg. *h1ish2-l/r/néh2- jedenfalls keltisch sein, 
ob es auch vorkeltisch sein kann, muss solange als unsicher gelten, solange 
nicht Beispiele von Gewässernamen vorgelegt werden können, die die Voka-
lisierung uridg. *KHK- > *KaK- zeigen und nicht auf nachmalig keltischem 
Siedlungs- bzw. Sprachgebiet liegen. Ohnehin wird gerade bei solchen Namen 
die Zuordnung zu einer Sprachschicht dadurch erschwert, dass man immer 
auch mit einer Suffixvariante *-eró- rechnen muss, egal ob man diese nun mit 
Harđarson 2011 als Vr̥ddhierung von uridg. *-ró- erklärt oder anders. Gerade 
im vorliegenden Fall würde aufgrund von uridg. *-h2-e- > *-a- im Inlaut ei-
ne klare Zuordnung der Namen zu einer der beiden Sprachschichten endgültig 
unmöglich.5 An derartigen Fällen lässt sich eine große Zahl finden.

Bei einem so umfangreichen Werk kann es nicht ausbleiben, dass sich auch 
Fehler einschleichen, die nicht nur auf der abweichenden Meinung eines For-
schers zu einzelnen Lautwandeln o.ä. beruhen, und so zu einem anderem Er-
gebnis als A. Greule kommt.

Dies ist beim Namen der Luhe (links zur Naab; DGNB 328) der Fall. Hier 
setzt A. Greule aufgrund des Belegs ahd. Loua (a. 905 [Kopie des 12. Jh.s]) und 
der modernen Mundartform [lọu] kelt. *lōu̯ā- < späturidg. *plōu̯ā- (mit typisch 
keltischem p-Schwund) als dehnstufige Bildung zur Wurzel uridg. *pleu̯- ‘flie-
ßen’ (LIV² 487f.: ‘schwimmen, schweben’) an. Diese Herleitung ist unmöglich, 
da das Urkeltische kein *ō hatte, uridg. *ō hatte sich im Inlaut zu *ā, im Aus-
laut zu *ū entwickelt.6 Als alternative Lösung sei vorgeschlagen, den oberpfäl-
zischen Gewässernamen als germanische Bildung entweder zur Wurzel uridg. 
*leu̯- ‘beschmutzen’ (LIV² 414) zu begreifen: Grundlage ist dann uridg. *lóu̯-o- 
‘das Beschmutzen, Schmutz’ oder *lou̯-ó- ‘beschmutzend, Beschmutzer’, eine 
für das Germanische unproblematische Vr̥ddhi-Ableitung uridg. *lōu̯-o- zu ei-
ner diesen beiden Bildungen hatte entweder die Bedeutung ‘mit Schmutz ver-
sehen, durch Schmutz charakterisiert’ → ‘schmutzig’ oder ‘zum Beschmutzer 

 3 Vgl. McCone 1996: 51f.; etwas abweichend EDPC 6: nur in erster Silbe?; Zair 2012: 193–201, 
zu *isarā- 197.

 4 Vgl. Ziegler 2001.
 5 Vgl. dazu Bichlmeier 2011, 2015a mit weiterer Literatur.
 6 Vgl. McCone 1996: 54–65; EDPC 8, 9.
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gehörig’, wobei die erste wahrscheinlicher ist; oder, unter dem Vorbehalt, dass 
eine semantische Verschiebung angenommen werden müsste, anzunehmen, 
dass auch eine Vr̥ddhi-Ableitung uridg. *lōu̯h3o/eh2- > urgerm *lōu̯a/ō- zur 
o-stufigen Bildung *lóu̯h3-o- ‘das Waschen’ oder *lou̯h3-ó- ‘waschend, Wäscher’ 
(zur Wurzel uridg. leu̯h3- ‘waschen’ [LIV² 418]) vorliegen könnte.7

Die zuletzt angeführten Beispiele sollen aber nicht als grundlegende Kritik 
am DGNB verstanden werden. Sie zeigen vielmehr auf, wie groß im Bereich 
der ältesten Schichten der Gewässernamen in Mitteleuropa der Forschungsbe-
darf noch ist. Diesen Forschungs- und teils auch Nachholbedarf zu verkennen, 
heißt die Augen vor der Realität zu verschließen. Die in ihrer Methodik (und 
damit in der Regel auch ihren Ergebnisssen) heute weitgehend überholten Ar-
beiten von H. Krahe, W. P. Schmid und J. Udolph zu diesem Themenkomplex 
bedürfen unbedingt (wie vom Rezensenten wiederholt angemahnt) einer Re-
vision auf dem aktuellen Stand der Indogermanistik. A. Greule hat mit dem 
DGNB einen großen Schritt in die richtige Richtung getan. Sein Buch wird 
auf Jahre hinaus ein Standwerk sein und als wertvolle Grundlage für weitere 
Forschungen dienen können. Nötig wäre nun endlich die gründliche und voll-
ständige Untersuchung zumindest der ältesten Gewässernamenschichten in 
Mitteleuropa durch Indogermanisten unter Einschluss einer Diskussion der äl-
teren Vorschläge in einem mehrbändigen Werk. Das DGNB ist hierfür nicht die 
schlechteste Basis.
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