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ROLANDAS KREGŽDYS
L ie t uvo s k u lt ū r o s t y r i mų i n s t it ut a s
Mok s l i n ių t y r i mų k r y pt y s : senoji baltų religija ir
mitologija, šaltiniotyra; lyginamoji baltų ir kitų indoeuropiečių
kalbų gramatika, etimologija.

BALTŲ MITONIMŲ KILMĖ:
VAK. BL. PARGRUBI(J)US
(G[R]UBRIUM, PERGRUBRIUS
IR KT.); LIE. MASELIS
Origin of the Baltic Mythonyms: West Balt.
Pargrubi(j)us (G[r]ubrium, Pergrubrius, etc.),
Lith. maselis
A NOTACI JA
Straipsnyje pateikiama XVI a. pradžios vakarų baltų religijos ir kultūros šaltinyje Sūduvių knygelė minimos mitologemos Pargrubij (A, B), Pargrubius (B, C) ir jos variantų (Grubrium [A], Gubrium [C], Pergrubrius [D, ε] ir kt.) bei lietuvių Užgavėnių personažo įvardijimo maselis (LKŽe) faktografinė bei etimologinė analizė.
Trumpai apžvelgiami vakarų baltų kultūros šaltinio Sūduvių knygelė faktografijos ypatumai bei Azazelio fenomenas (Užgavėnių judėjo kaukės prasmė).
E S M I N I A I Ž O DŽ I A I :

mitonimas; teonimas; semitizmas; Sūduvių knygelė; Pargrubij, Pargrubius, Pergrubrius, Grubrium; maselis.
A N NOTAT ION

The article deals with the etymological analysis of the West Baltic mythologeme Pargrubij (A, B) / Pargrubius (B, C), including its alternative forms Grubrium (A), Gubrium (C),
Pergrubrius (D, ε), etc., and Lithuanian mythonym maselis ‘a man dressed in the clothes of
Shrovetide mummers.’
It also presents a short review of the realia concerning “The Yatvigian book” and introduces the so called Phenomenon of Azazel (name of the place or the “power” to which one
Straipsniai / Articles
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of the goats in the Temple service of the Day of Atonement has to be sent), i.e. a scapegoat
icon reflected in the data collected in the Dictionary of Lithuanian Language, which is also
traced in Shrovetide rites that lasted three day before the Lenten fast which begins on Ash
Wednesday (Shrove Tuesday in Lithuania).
K E Y WO R D S :

0.

mythonym, theonym; Hebraism; “The Yatvigian book”; Pargrubij,
Pargrubius, Pergrubrius, Grubrium; maselis.

ĮVADAS. SŪDUVIŲ KNYGELĖS FAKTOGRAFIJOS YPATUMAI. AZAZELIO
FENOMENAS (UŽGAVĖNIŲ JUDĖJO
KAUKĖS PRASMĖ)

Viename reikšmingiausių (faktografijos autentiškumo aspektu) vakarų baltų
kultūros šaltinių Sūduvių knygelėje1 (apie jį ir liter. plačiau žr. Kregždys 2009)
pateikiami duomenys yra ypatingos2 svarbos, mat daugelis vėlesniojo laikotarpio baltų religijos ir mitologijos tyrėjų (dažnai ir kūrėjų resp. kabinetinės mitologijos atstovų) rėmėsi minėto rašytinio paminklo perpasakojimu, cituodami
vieni kitų interpretacijas (pavyzdžiui, duomenis apie aptariamą dievybę, Ingės
Lukšaitės teigimu, Matas Praetorijus pateikė, „remdamasis Johanno Meletijaus
[Maleckio] ir Martino Murinijaus žiniomis“ [MP I 645]). Vadinasi, vienintelis
patikimas šaltinis, kuriuo galima remtis, rekonstruojant vak. bl. Pargrubi(j)us
autentišką grafeminę struktūrą resp. etimologinę raidą, mitonimo reikšmę (apie
semantinės rekonstruojamo žodžio vertės nustatymo svarbą plačiau žr. Bréal
1964: 48–56; Mailhammer 2013: 5–6, 2013a: 20, 23, 25, 27) bei funkcijas yra
tik Sūduvių knygelė.
1

Arba Netikinčiųjų sūduvių ožio aukojimas su visomis apeigomis, kurias jie atlikinėjo (Der vnglaubigen
Sudauen ihrer bockheiligung mit sambt andern Ceremonien, so sie tzu brauchen gepflegeth), parašyta
apie 1520–1530 m. Anoniminio veikalo vokiečių kalba parašymo vieta ir tikslus sukūrimo laikas taip pat nežinomi (BRMŠ II 123).

2

Tenka apgailestauti, kad ir šiuo metu vis dar pasitaiko jaunųjų tyrėjų, itin atsainiai vertinančių
rašytinių šaltinių faktografiją, plg., pavyzdžiui, Vytauto Rinkevičiaus (2015: 21) naivų teiginį,
neva „Knygelės publikavimu pasirūpino ir jos pratarmę (tačiau nebūtinai ir patį knygelės tekstą)
parašė Jeronimas Maleckis.“
Idant būtų išvengta tokių anachronistinių teiginių, akcentuotina, kad Wilhelmas Mannhardtas
(1936: 306) jau XX a. pradžioje argumentuotai įrodė, o Ingė Lukšaitė (BRMŠ II 125) dar kartą, besiremdama tekstologinės analizės principais, pagrindė teiginį, kad Jeronimas Maleckis tik išleido
iki tol keliais nuorašais paplitusį nežinomo autoriaus veikalą (plačiau žr. Kregždys 2009: 179–180).
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Taip pat atkreiptinas dėmesys į itin svarbią šio šaltinio faktografinę ypatybę –
duomenų patikimumo kriterijų, nustatomą remiantis temporaliniu aspektu: iš
žinomų (deja, ne visų išlikusių) 10 perrašų (žymimų didžiosiomis A, B, C, D,
E, F, G, H, J, K) ir E perrašo antrinio varianto ε bei 5 perspaudų (a, b, c, d, e)
patikimiems priskiriami seniausieji rankraščio egzemplioriai A, B, C:
1) A, arba I K folianto 736a lp.; tekstas nuo 724a iki 738 lp. – pats vert i ng i au s i a s perrašas3, perrašytas profesionalaus kopijuotojo (dar žr. Kregždys
2009: 176);
2) B, arba I E 36 folianto 724a lp., perrašytas profesionalaus kopijuotojo4;
3) C, arba Cod. Guelf. 14. 11 Aug. 4 (lapai: fol. 1-17) 5, yra žymiai prastesnės
kokybės: daugybė lakūnų, o kai kurie puslapiai apskritai yra dingę. Pasak Wilhelmo Mannhardto (1936: 238–239), jo vertė trim ketvirtadaliais menkesnė nei
A ir B variantų (dar žr. 6 išn.).
Kiti, arba naujesnės redakcijos – *R (D, E, F, G) 6, J ir seniausiųjų bei šių grupių hibridinio varianto – K perrašai, nors ir geresnės fizinės būklės (išliko ne
visi [žr. Kregždys 2009: 176–177]), bet ne tokie patikimi faktografijos aspektu
resp. dėl galimų inovacijų, sukurtų juos perrašiusių ir savaip medžiagą interpretavusių mitologijos tyrėjų7 (plačiau žr. Kregždys 2009: 176–183).
Taigi remiantis perrašų pateikiamos informacijos patikimumo kriterijumi,
vertingiausia resp. autentiškiausia yra A, B ir C nuorašų faktografija. Ja, matyt, reikėtų remtis, rekonstruojant vak. bl. Pargrubi(j)us formaliąją prolytę (resp.
nustatant teonimo etimologiją) bei dievybės funkcijas ir galimą jos vakarų baltų panteono subordinacinę poziciją.
3

4

5

6

7

Foliantą sunumeravo Kasparas Hennenbergeris. Originalus jo pavadinimas yra Der vnglaubigenn/Sudaven ihrer bock/heiligung mit sambt/andern Ceremonien/so sie tzu brauchen gepflegeth; [725a
lp.]: Der Sudavenn/wourschaity, welcher/Ihren Bock heiliget.
Iki II-ojo pasaulinio karo jis buvo saugojamas Gdansko miesto bibliotekoje, padovanotas Gralath
žemės valdytojo. Šiuo metu vertingiausias A nuorašas yra LMAGBR (Ms. 1277; mkrf. nr. 716).

Der unglaubigen Su/dauen ihrer Bockheili/gung mit sampt an/dern Ceremonien so / sie tzu brauchen /
Pflegenn; (725 lp.) Der Sndauen woürsch/kaity, welcher ihren Bock heiligett. Šis perrašas buvo saugojamas Gdansko miesto bibliotekoje, šiuo metu – LMAGBR (Ms. 1271; mkrf. nr. 711).

Der Sudawen Bockheyligung und ander Ceremonien derselbenn, saugomas Wolfenbütelio hercogo
Augusto bibliotekoje Vokietijoje „manuscripta Augustea“ konvoliute.

*R ženklu žymimi vėlyvesnio laikotarpio rankraštiniai variantai. Pasak W. Mannhardto (1936:
239–240), šie perrašai redakciniu požiūriu lygintini su C nuorašu, mat juose, kaip ir pastarajame, nėra įžangos, kai kurių dalių.
Pavyzdžiui, perrašo K, arba I E 20 folianto (Pruische Chronica), dabar – LMAGBR (Ms. 1279;
mkrf. nėra), autorius kai kuriuos epizodus itin išplečia, savaip reinterpretuodamas jau iki tol žinotą informaciją. Jame dievų vardų ir funkcijų vardijimas itin komplikuotas dėl kelių rankraščių lyginimo ir mėginimo pateikti vieną variantą.

Straipsniai / Articles
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Kita, šiame straipsnyje gvildenama, mitonimo lie. maselis ‘Užgavėnių papročiais persirengęs žmogus’ (LKŽe) kilmės problema susijusi su Azazelio fenomenu (žr. toliau), mat šios šventės metu, veja nt ž iem ą i r jo s pa lydov u s i š
k iemo, buvo tikimasi atsikratyti visų įmanomų blogybių, siejant jų genezę ne
su savo veikla (resp. nulemtą vidinio priežastingumo), bet išoriniais faktoriais
(resp. svetimtaučių įtaka), t. y. įžvelgtinos farmako (gr. φαρμακός), arba atpirkimo ožio (dar vadinamo Azazelio8), apeigų apraiškos9.
Analizuojant mitonimo lie. maselis genezę, būtina pabrėžti, kad „Nors
XVII–XVIII a. raštuose ir neminimas persirenginėjimas, tačiau kai kuriuose to laiko dokumentuose sutinkamas d e mo n o (išretinta mano – R. K.)
aprašymas labai artimas Užgavėnių persirengėlio paveikslui“ (Skrodenis
2009: 11). Vadinasi, galima atsargiai spėti, kad farmako fenomenas (apie jį žr.
8 išn.) suponavo pejoratyvinės konotacijos (matyt, ir funkcijos) Užgavėnių

8

Vieno 200 puolusių angelų vadų vardo Azazelis (ir jo variantų: Hazazelis, Azaelis, Azozelis) resp.
s. hebr. lzEaz;)[;>, minimo Enocho I-ojoje, arba Etiopijos, knygoje (En I 12–36 [tai vienas svarbiausių, apokalipsės egzegezei skirtų veikalų, datuojamų Antrosios Šventyklos laikotarpiu (žr. EJ
VI 442–443, XIX 608 tt.)]), kilmė iki šiol nėra atskleista. Todėl mitonimas priskiriamas apeliatyvams, plg. mitologemos etimologijos aiškinimo būdus: 1. ‘tvirtas + stiprus’; 2. ‘ožys išėjo’;
3. ‘panaikinimas’; 4. ‘ožys + Dievas’ (plačiau žr. Klein 1987: 468; Штейнбергъ 1878: 346]). Jis
troško žmonių dukterų (En I 6.4), mokė vyrus karybos amato, o moteris – puoštis (En I 8.1–2).
Farmako funkcija (apie ją plačiau žr. Harrison 1913: 45; Barton 1918: 186) minima rabinistinėje
literatūroje, Biblijoje aramėjų kalba ir Kunigų knygoje (16.8–10, 21 [žr. Davidson 1971: 63; EJ
II 763]).

9

Jos būdingos ir indoeuropiečiams, pavyzdžiui, tokios tradicijos paisė helėnai (plačiau žr. Harrison 1913: 44–45; Burkert 1977: 64–66; Cameron 2004: 181; Dougherty 2006: 20; Graf 2009:
76, 88; dar žr. EJ II 763), romėnai (Dunstan 2011: 540; Kuiper 2011: 162; Malitz 2005: 69; dar
žr. Adkins, Adkins 2004: 325) ir kt. Vėliau šis fenomenas buvo pasitelkiamas, norint pagrįsti
judėjų tautos eksterminaciją (plg., pavyzdžiui, išvarymą iš Ispanijos [1492 m. (Beker 2008: 90)],
iš Prahos [1400 m.], iš Maino [1420, 1438, 1462 m.] ir kt. miestų bei valstybių [žr. EJ VII 523];
pogromus Rusijos imperijoje ir holokaustą).
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personažo – (?) judėjo10 etiologiją11, nulemtą šios religijos atstovų tikėjimo
tiesų profanacijos12 .
10

Stasio Skrodenio (2009: 37) ir Arūno Vaicekausko (2009: 92) teigimu, jie buvę vieni pagrindinių Užgavėnių persirengėlių, ypač Žemaitijoje.
Plg. išskirtinį semitų tautybės žmonių demonizavimą Velykų šventės metu taip pat Žemaitijoje
(plačiau žr. Skrodenis 2009: 11–12, 42), kuris, tenka apgailestauti, iki šiol puoselėjamas
Pievėnuose (Mažeikių r.). Saugodami kryžių Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčioje, šio kaimo
gyventojai, persirengę kariais ir „žydais“ / „velykžydžiais“, pastaruosius stengiasi nuvyti nuo
sakraliojo objekto, kad jo nepavogtų ir nesutrukdytų krikščionių dievo prisikėlimo. Patys
to nesuvokdami, minėtos šventės dalyviai tęsia viduramžiais atsiradusią krikščionių kraujo
difamacijos (judėjų religijos aspektu) antisemitinę tradiciją (žr. 12 išn.).

11

Kai kurie Užgavėnių šventės ir kaukių tyrėjai, matyt, norėdami pateisinti svetimtaučių personažų pajuokiamą ar niekinamą įvaizdį, formuluoja kontradikcinius teiginius, suponuojančius
aiškias fantasmagorijas, plg.: „<…> „svetimšalių“ kaukės nereiškė tautinės priklausomybės, o
buvo tik priemonė priešpriešai svetimas – savas išryškinti. Savo ištakomis „žydo“ <…> kaukės nebuvo kokio nors tautinio charakterio reiškėjos, o jų pirminėje semantikoje glūdi mitinis
vaizdinys, susijęs su žemiškomis ar požemio dievybėmis – protėvių dvasiomis, namus ar laukus
globojančiomis dievybėmis“ (Skrodenis 2009: 39) // „<…> žydo, čigono, ubago personažams
buvo suteikta jų etninius ar profesinius ypatumus atspindinti išvaizda“ (Vaicekauskas 2009: 69).
Tokių teiginių menką pagrįstumą galima argumentuoti Užgavėnių šventės dalyvių elgsena –
žiemos ir jos palydovų (persirengėlių) varymu lauk resp. noru atsikratyti blogio (Azazelio
fenomenas). Nekyla abejonių, kad svetimtaučių personažų introdukcija yra vėlyva, matyt,
nulemta viduramžiais sukurta šmeižikiška judėjų tautos religijos ir kultūros vertinimo ideologija
(žr. 12 išn.), plg. Užgavėnių žydo kaukės ypatybę, sietiną su krikščionių kraujo difamacija –
į nosį įtaisytą vinutę ar adatą, kuria persirengėliai, bučiuodami kaimo gyventojų rankas, jas
skaudžiai įdurdavo (Vaicekauskas 2009: 92–93).

12

Viduramžiais buvo suformuluoti 2 pagrindiniai kriterijai (religinės motyvacijos), lėmę neapykantą judėjams: 1) kaltinimas Jėzaus Kristaus nužudymu (žr. Beker 2008: 90); 2) krikščionių
kraujo, neva reikalingo dvejopoms apeigoms, difamacija – 2a) buvo teigiama, kad jie prieš Pesachą (judėjų Velykas resp. s. hebr. esah resp. xs;P, ‘pavasario šventė, švenčiama 15–21 d. nisano [resp. kovo 10 d. – balandžio 11 d.] mėnesį, minint judėjų išsilaisvinimą iš Egipto vergijos;
Pesacho aukojamasis gyvūnas [džn. avinėlis, plg. s. hebr. esaẖim resp. ~yxis;)P. ‘Pesacho avinėliai,
ėriukai; 3-asis Mišnos traktatas’ (Brown, Driver, Briggs 2000: 1980; dar žr. EJ XVI 5–6) ir kt.’
(Brown, Driver, Briggs ibd.; dar žr. EJ XV 678–683)]) pagrobia ir nužudo krikščionių vaiką
(akivaizdi klaidinga aliuzija į judėjų aukoto Pesacho avinėlio kraują [plg. s. hebr. ḏām resp. ~D;)
‘Pesacho avinėlio kraujas’ (Brown, Driver, Briggs 2000: 535–538)], aukojimo metu rinktą į specialų indą / taurę, plg. s. hebr. saf resp. @s; ‘dubuo, taurė’ [žr. Brown, Driver, Briggs 2000: 1705–
1706]), kurio kraują pila į apeiginės duonos tešlą (plg. subst. lie. mãcas 2 [ppr. pl.] ‘velykinis
kvietinių miltų prėskas plonas paplotėlis [religinėje žydų buityje]’ [LKŽe] < jdš. mace resp. hcm
‘bemielės tešlos paplotėlis, kepamas iš kvietinių, miežinių, kvietinių speltos, ruginių ar avižinių
miltų; vienintelė duonos rūšis, valgoma per Pesachą’ ← s. hebr. maccāh resp. hC;)m; ‘bemielė duona ar pyragas’ [Weinreich 1977: 199; Brown, Driver, Briggs 2000: 1432; Klein 1987: 374; Wolf
1998: 62; dar žr. Velikovsky 1952: 42; EJ XIII 689–690]); 2b) taip pat buvo kaltinami šventojo
kryžiaus, Komunijos ir krikščionių šventųjų atvaizdų mušimu virve ir badymu vinimis, kol šie
pradėdavę kraujuoti (žr. Anglickienė 2004: 45; dar žr. 10 išn.).
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1.

VAK. BL. PARGRUBI(J)US (G[R]UBRIUM,
PERGRUBRIUS IR KT.) ETIMOLOGINĖ
RAIDA

1A. FORMALIOJI MITONIMO ANALIZĖ
Remiantis Sūduvių knygelėje pateikiamų duomenų patikimumo kriterijumi
(žr. 0 skyrių), būtina atlikti teonimo variantų formaliąją (resp. grafeminę) analizę, t. y. išskirti seniausią resp. autentiškiausią mitonimo struktūrinę lytį, reflektuojamą A, B, ir C perrašuose. Vėlesniuose veikalo rankraštiniuose variantuose pateikiamų mitonimo formų neatitikimai svarbūs, nustatant būdingus
žodžio kitimus ir jų dėsningumų sekas. Iš viso šiame šaltinyje (perrašuose ir
perspauduose) minimos 17 teonimo formų, 3 iš jų – hipokoristikai (žr. lentelę)13.
Mitonimo
lytis

Pargrubij

Perrašo / perspaudo
variantas
A, B

Pargrubius

B, C

Grubrium

A13

Pergrubrius

D, ε

Gubrium

Pergrubri

C

D, E, ε

Pergrubrium

*R, E, J, a

Pergrubriüs

E

Pergrubium

F

Pergrubij

Pergrubius
Pergubri
13

14

F

F, G, a, b, c, d
J

W. Mannhardto veikalo paginacija /
perrašo(-ų) autorius

247 / profesionalus kopijuotojas

247 / profesionalus kopijuotojas (A, B),
nežinomas (C)
249 / profesionalus kopijuotojas
249 / nežinomas

246 / Johanas Freibergas (D), nežinomas (ε)
247 / Johanas Freibergas (D), Christophas
Janas von Weissenfelis (E), nežinomas (ε)

247, 249 / Christophas Janas von Weissenfelis
(E), Matthaejus Waisselis (J)
246 / Christophas Janas von Weissenfelis
247 / Hansas von Kreytzenas

249 / Hansas von Kreytzenas

246, 247 / Hansas von Kreytzenas (F), Lukas
Davidas (G)
247 / Matthaejus Waisselis

Viačeslavas Ivanovas ir Vladimiras Toporovas (МНМ II 302) kažkodėl vietoj formos Grubrium,
pateikia jų pačių sugalvotą lytį ‡ Grubrius, teigdami, kad ji yra užfiksuota vėlyvuose rašto šaltiniuose (kokiuose, nenurodoma), nors tokia lytis nėra minima ne tik Sūduvių knygelės perrašuose
bei perspauduose, bet ir vėlesnių autorių veikaluose (žr. toliau).
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LXXIII

Baltų mitonimų kilmė: vak. bl. Pargrubi(j)us (G[r]ubrium,
Pergrubrius ir kt.); lie. maselis
Mitonimo
lytis

Pergubrium
Pergribrius

Perrašo / perspaudo
variantas
J
J

Pergubrius

K

Pergrubrij

a, b, c, d

Guberium

W. Mannhardto veikalo paginacija /
perrašo(-ų) autorius

K

247, 249 / Matthaejus Waisselis
246 / Matthaejus Waisselis
246 / nežinomas
249 / nežinomas
247

Remiantis aptariamo mitonimo grafeminio įvairavimo akivaizdžiais ypatumais (lyginant tik s t r u k t ū r i š k a i d i ferent i ne s to pat ie s r a n k r a š č io lytis [žr. lentelę]), galima išskirti egzogeninės ir endogeninės struktūrinių kaitų
tipus (akcentuotina, kad jų etiologija gali būti ir natūrali resp. suponuota kalbos vartotojų / senosios religijos išpažinėjų, ir vėlyva, priskirtina lapsus calami tipui, t. y. perrašymo klaidoms; tiksli jų determinacija, matyt, negalima [žr.
1 schemą]):
I. egzogeninės kaitos:
I.1. aferezė (suponavusi hipokoristikus): a) Grubrium A (↔ Pargrubij A) ←
*Par-grubius (dėl sonanto epentezės žr. II.3.1 tipą); b) Gubrium C (↔ Pargrubius
C) ← *Grubium ← *Par-grubius (dėl sonanto metatezės žr. II.1 tipą); c) Guberium K (↔ Pergubrius K [dėl sonanto metatezės žr. II.1 tipą]) ← *Par-grubius
(dėl epentezės žr. II.3.1 tipą) ← *Pargrub/īs (plg. Pargrubij A, B / Pargrubius
B, C);
II. endogeninės kaitos:
II.1. distancinė sonantų metatezė: Gubrium C (← *Par-grubium [žr. I.1 tipą])
↔ Pargrubius C ← *Pargrub/īs (plg. Pargrubij A, B / Pargrubius B, C);
II.2. distancinės asimiliacijos suponuotos kaitos: Pergribrius J (← *Pergr-ubr-i-us [regresyvioji]) ↔ Pergrubrium J;
II.3. ireguliariosios kaitos:
II.3.1. paratetinių (resp. neetimologinių) garsų epentezė: a) Guberium K ↔
Pergubrius K; b) Grubrium A (↔ Pargrubij A) ← *Pargrubius ← *Pargrub/īs;
II.3.2. garsų absorbcija: Pergubri / Pergubrium J (↔ Pergrubrium J) ← *Pergrubrius (plg. Pergribrius J [dėl distancinės asimiliacijos žr. II.2 tipą]) ← *Pargrubius (plg. Pargrubius B, C [dėl sonanto epentezės žr. II.3.1 tipą]) ← *Pargrub/īs;
II.3.3. analogijos suponuotos kaitos: Pergrubius D, ε / Pergrubriüs E / Pergrubri D, E, ε / Pergrubrium *R, E, J, a / Pergrubij F / Pergrubium F / Pergrubius F,
G, a, b, c, d / Pergubri J / Pergubrium J, Pergribrius J, Pergubrius K, Pergrubrij a,
b, c, d ↔ Pargrubij A, B / Pargrubius B, C ← *Pargrub/īs – su pirmojo sando
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← *Pargrub/īs – su pirmojo sando šaknies balsio kaita -a- > -e- matyt, pagal analogiją su pr.
percunis ‘perkūnas’14 E 50 (dėl šios leksemos žr. PEŽ III 265–266).
Remiantis nustatytais mitonimo kitimų dėsningumais, galima atsargiai teigti, kad visos
ROLANDAS KREGŽDYS

aptartos lytis suponuoja prolytę *Pargrub/īs:

aferezė α

endogeninės kaitos

egzogeninės kaitos

metatezė β1
asimiliacija β2
epentezė β3
per- < par-

absorbcija β4
analogija β5

Grubrium αβ3

vak. bl. *Pargrub/īs

Gubrium αβ1

Pargrubij / Pargrubius

Guberium αβ3

Pergubrius β1β5

pr. percunis ‘perkūnas’

Pergrubrium β3β5

Pergubri / Pergubrium β4β5

Pergribrius β2β3

Pergrubius /
Pergrubriüs / Pergrubri
/ Pergrubrium /
Pergrubij / Pergrubium
/ Pergrubius / Pergubri
/ Pergubrium,
Pergribrius,
Pergubrius, Pergrubrij
β 5…

1 SHEMA.
Vak. bl. Pargrubi(j)us (G[r]ubrium, Pergrubrius ir kt.) grafeminių kaitų
1 S H E M A . Vak. bl. Pargrubi(j)us (G[r]ubrium, Pergrubrius ir kt.) grafeminių kaitų siste-

sisteminė sklaida
minė sklaida

Vėlesni autoriai (taip pat ir Sūduvių knygelės *R variantų perrašinėtojai [žr. lentelę])
nurodo šaknies
savaip interpretuojamas
lytis pagal
(kartaisanalogiją
keisdamisujųpr.morfologinę,
kaitydami14
balsio kaita -a-mitonimo
> -e- matyt,
percunis ‘perkūnas’

50 (dėl
šios leksemos
žr. PEŽ III
265–266).
žodžius E
pagal
vartojamos
kalbos deklinacinę
sistemą):
Jonas Maleckis-Sandeckis pateikia formą

Remiantis
nustatytais
kitimų
dėsningumais,
atsargiai
teigPergrubrio (dat.
sg. [BRMŠ
II 203]), mitonimo
Jonas Bretkūnas
– Pergrubrius
(nom.galima
sg. [BRMŠ
II 307]),

ti, kad visos aptartos lytis suponuoja prolytę *Pargrub/īs:
Vėlesni autoriai (taip pat ir Sūduvių knygelės *R variantų perrašinėtojai [žr.
sg. [BRMŠ
II 482]),
Motiejus
Strijkovskis
– Pergrubius
(nom. sg.),
(gen. sg.),
lentelę])
nurodo
savaip
interpretuojamas
mitonimo
lytisPergrubiusa
(kartais keisdami
jų
morfologinę,
žodžius
pagal
vartojamos
sistemą):
Pergrubios,
Pergrubiusie kaitydami
(voc. sg. [BRMŠ
II 512,
515–516]),
Jonas kalbos
Lasickis deklinacinę
– Pergrubrio (dat.
sg.),
pateikia
sg. [BRMŠ
II 203]),
PergrubrijJonas
(gen.Maleckis-Sandeckis
sg.), Pergrubrium (acc.
sg. formą
[BRMŠ Pergrubrio
II 586]), (dat.
Wolfgangas
Christophoras
Jonas Bretkūnas – Pergrubrius (nom. sg. [BRMŠ II 307]), Aleksandras GuagniNettelhorstas – Pergubrio (abl. sg. [BRMŠ III 72]), Matas Pretorijus – Pergubrius (nom. sg.),
nis – Pergrubiusa (gen. sg.), Pergrubi (nom. sg.), Pergrubios, Pergrubiusie (voc. sg.
14
[BRMŠ
II 482]), Motiejus
Strijkovskis
Pergrubius
(nom.
sg.),irPergrubiusa
(gen.
Sūduvių knygelės hibridiniame
K nuoraše akcentuojama,
kad–Pergrubrium
buvo
didžiausias
galingiausias dievas,
plg. „den grosten
vnd
mechtigsten
got“
(BRMŠ
II
129,
144;
dar
žr.
poskyrį
1c.).
sg.), Pergrubios, Pergrubiusie (voc. sg. [BRMŠ II 512, 515–516]), Jonas Lasickis –
Pergrubrio (dat. sg.), Pergrubrij (gen. sg.), Pergrubrium (acc. sg. [BRMŠ II 586]),
Aleksandras Guagninis – Pergrubiusa (gen. sg.), Pergrubi (nom. sg.), Pergrubios, Pergrubiusie (voc.

6

14

16

Sūduvių knygelės hibridiniame K nuoraše akcentuojama, kad Pergrubrium buvo didžiausias ir galingiausias dievas, plg. „den grosten vnd mechtigsten got“ (BRMŠ II 129, 144; dar žr. poskyrį 1c.).
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LXXIII

Baltų mitonimų kilmė: vak. bl. Pargrubi(j)us (G[r]ubrium,
Pergrubrius ir kt.); lie. maselis

Wolfgangas Christophoras Nettelhorstas – Pergubrio (abl. sg. [BRMŠ III 72]),
Matas Pretorijus – Pergubrius (nom. sg.), Pergubrio (dat. sg.), Pergrubrii (gen. sg.),
Pergrubrius (nom. sg.), Pergrubrio (dat. sg.), Pergrubio (dat. sg.), Pergubrius (nom.
sg.), Pergibrius, Pergubrii (gen. sg.), Perguberis (nom. sg. [šventės pavadinimas])
(BRMŠ III 104, 121, 134, 141, 142, 147, 179, 183, 197), Laurencijus Bojeris –
Pergrubos (acc. pl. [BRMŠ III 456]), Gothardas Fridrichas Stenderis – Pergruhbis
(nom. sg. [BRMŠ IV 199]). Teodoras Narbutas (1835: 58–61) nurodo moteriškos lyties dievybės vardus Grubite / Pergrubie.

1B. VAK. BL. PARGRUBI(J)US (G[R]UBRIUM,
PERGRUBRIUS IR KT.) KILMĖS APRAŠAS
Rimantas Balsys (2006: 57–60) labai išsamiai išvardija visus ligšiolinius mėginimus atskleisti aptariamos vakarų baltų dievybės vardo kilmę:
a) M. Pretorijus formą Pergubrius veda iš: a1) verb. lie. ‡ paguberu15 (plg.
„Wiespatie, Diewe, pagu-/beru dabar lauka mana etc. pristok mus, i. e. Herr
Gott, jetzt he-/be ich an oder wil {be}arbeiten meinen Acker“ / „Viešpatie
Dieve, dabar pradedu arba ketinu įdirbti savo lauką“ [MP III 500–501; dar žr.
BRMŠ III 183, 289]); a2) „dezideratyvinio veiksmažodžio“ Per gū berū (plg.
„perguberu dirwą“ / „Ich will jetzo den Acker durcharbei-/ten lassen“ – „noriu dabar lauką įdirbti“; „pergubyk tą em“ i. e. „Arbeit mir die Erde gutt
durch“ – „pervaryk, įdirbk man tą žemę gerai“; „pergubyk, iszgubyk / man
gerrai“, „Knete ihn woll durch“ – „perminkyk ją gerai“ (MP III 264–265; dar
žr. BRMŠ III 141, 256);
b) Simonas Daukantas (1993: 78) mitonimą interpretuoja kaip verb. lie. perėti
ir sub. lie. grūdas dūrinį;
c) T. Narbutas (1835: 58), priskyręs sūduvių dievą lietuvių deivėms (žr. 1a
poskyrį), nurodo savo paties sukurtą prolytę ‡ Grubios „ogrod kwiatowy i
owocowy“;
d) Algirdas Julius Greimas (1990: 454–455), besiremiantis Mikalojaus Akelaičio spėjimu apie galimą mitonimo sąsają su verb. lie. grubtie ‘grubti’ (beje,
pastarojo autoriaus kažkodėl nemini), teigia, kad dievybės vardą reikia kildinti
iš sub. lie. grubas ‘paprasčiausias gruodas, nuo šalčio sukietėjusi žemės luoba,
susidariusi sušalusio vandens – pašalo – dėka’;
15

I. Lukšaitės teigimu (MP I 645), lietuvių kalbos žodžio, galėjusio suponuoti mitonimą Pergubrius, M. Pretorijus nepateikė.
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e) Simonas Stanevičius (1967: 257), bene vienintelis senosios kartos tyrėjų,
pamėgino ieškoti žodžio kilmės prado, lygindamas prūsų sintagmą pergubuns
wirst ‘turi ateiti, ateis’.
Be R. Balsio (ibd.) išvardytų šio mitonimo kilmės aprašymų, minėtinas ir
V. Ivanovo bei V. Toporovo (MC 428), pasitelkusių liaudies etimologijos principus (resp. besiremiančių žodžių sąskambiu, o ne lingvistine analize), spėjimas
sieti aptariamą mitonimą su neva jį suponavusiais partityviniais homofonais
sub. lie. grùblas ‘kęsas; nelygumas, surambėjimas, grubumas; gurvolis’ (LKŽe),
adj. lie. grubùs ‘sugrubęs, sustingęs; nelygus, kratus (ppr. apie kelią); stambus, rupus; nemandagus, storžieviškas, šiurkštus’, grublùs ‘šiurkštus, nelygus’
(LKŽe).
Akcentuotina, kad visi šie bandymai atskleisti teonimo Pargrubi(j)us (G[r]
ubrium, Pergrubrius ir kt.) kilmę menkai tikėtini (kai kurie jų – ypač ankstyvieji – priskirtini fantasmagoriniams, mat argumentuojami pačių autorių [M. Pretorijaus, T. Narbuto] sugalvotais žodžiais), kadangi prolytės rekonstrukcija nustatoma, remiantis ne vakarų (išskyrus S. Stanevičiaus, deja, darybiškai resp.
etimologiškai nepagrįstą spėjimą [žr. anksčiau]), bet rytų baltų neva giminiškais atitikmenimis (į tai atkreipė dėmesį ir R. Balsys [2006: 58]).
Naujausias mėginimas įminti iki šiol visiškai neaiškios kilmės mitonimo
Pargrubij etimologinę raidą (žr. Blažek, Běťáková 2012: 80, 2014: 345–356) argumentuojamas, pasitelkus prūsų kalbos faktografiją. Deja, jis yra visiškai nesėkmingas, mat spėjimo autoriai klaidingai interpretuoja Sembos16, arba pagudėnų, tarmei būdingus dialektinius ypatumus: „The root *grub- might come
from the Baltic root *grāb- <…>“ (Blažek, Běťáková 2014: 346).
Šiai dialektinei prūsų kalbos zonai būdinga kaita bl. *ā > ū vyksta tik po lūpi n ių ir gomu r i n ių priebalsių (Būga III 106; Mažiulis 2004: 17–18), o ne po
sonantų (resp. r, l, m, n). Be to, hipotezės autoriai (Blažek, Běťáková ibd.) netinkamai interpretuoja prūsų žodžio, kurį pasitelkdami, formuluoja naują leksemos
etimologinę seką, struktūrinius ypatumus, t. y. rekonstruoja ilgojo vokalizmo
šaknį vak. bl. *grāb- ‘skroblas’, nors pr. wosigrabis ‘ožekšnis’ E 611 reflektuoja
1257 m. kryžiuočiai pavergė Sembą, į kurią (šiaurės vakarinę dalį), numalšinę Didįjį prūsų sukilimą, 1283 m. perkėlė 1600 sūduvių iš itin žiauriai nusiaubtos Sūduvos. Per antrąjį sūduvių
persikėlimo etapą, į nuo to laiko pradėtą vadinti „Sūduvių kampu“ (Mažiulis 1966: 23; MP I
683; Dini 2000: 217), kuriame jotvingiai gyveno iki pat XVI a. pabaigos (Brückner 1904: 29),
buvo perkelta dar 1500 žmonių (Dusburgietis 2005: 275; dar žr. Kregždys 2009: 184).
		Manoma, kad Sūduvių knygelės sukūrimą reikia sieti su pagoniškosios Sembos, garsėjusios senojo tikėjimo reliktais (Stanevičius 1967: 604), krikščioninimu, mat jau Erazmas Stela (2004: 58)
veikale De Borussiae antiquitatibus (1518) teigė, kad sūduviai buvo itin religingi. Spėjama, kad
XVI a. pradžioje šios baltų genties atstovai dar puoselėjo senąją baltų religiją (BRMŠ II 33; Stanevičius 1967: 604; dar žr. Kregždys 2009: 181, 183).
16

18
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Baltų mitonimų kilmė: vak. bl. Pargrubi(j)us (G[r]ubrium,
Pergrubrius ir kt.); lie. maselis

t r u mp ąjį 17 a nt rojo dū r i n io s a ndo š a k n ie s -ă- resp. vak. bl. *grăbas
‘skroblas’ (PEŽ IV 265). Dėl šių priežasčių, hipotezės autorių pasiūlyta prūsų
mitologemos tolimesnė sąsaja su italikų teonimu *Grbovius yra negalima.
Remiantis 1a. poskyryje nustatytais mitonimo struktūrinių kitimų dėsningumais bei Sūduvių knygelės rankraštinių variantų faktografinės medžiagos
patikimumo vertinimo kriterijais (žr. 0 poskyrį), taip pat dievybės funkcijos
etiologine raida ir ide. tautų galima mitologine religine kongruencija (žr. 1c
poskyrį), galima atsargiai spėti, kad rekonstruotoji lytis vak. bl. *Pargrub/īs
‘dievas, išvarantis žiemą, priverčiantis augti lapus ir žolę bei lemiantis gerą derlių’ (dėl reikšmės žr. 1c. poskyrį) reflektuoja tatpuruṣa tipo dūrinį, suponuojantį
vieno pagrindinių baltų dievų – Perkūno – epitetą:
vak. bl. *Pargrub/īs ‘dievas, išvarantis žiemą, priverčiantis augti lapus ir žolę bei lemiantis gerą derlių’ ← vak. bl. *Gar-brub/īs (su 1. sandų inicialinių
g- / b- metateze18, nulemta nestabilios19 fonetinės raiškos, plg. avd. pr. Bogatini
1239 ‘itin įtakinga Varmijos šeima; generatio valde potens in Warmia’ → avd. pr.
17
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Priešingu atveju, Elbingo žodynėlyje būtų užfiksuota lytis pr. ‡ wosi-gr-o-bis / ‡ wosi-gr-oa-bis
(žr. PEŽ I 411–412), mat šiame pamedėnų tarmės šaltinyje bl. *ā yra žymimas grafema o arba
oa (Mažiulis 2004: 17).

Tokį kitimą (jis būdingas ne tik vakarų, bet ir rytų baltams, plg. [a] teonimą lie. Atlaibos ← *laita-bas [pirmųjų dviejų sandų metatezinis tipas] < sub. lie. latas ‘plūktinė kluono ar gryčios asla,
padas; krosnies apačia, padas ir kt.’ + sub. lie. lãbas ‘gerovė, nauda; gėris; turtas, lobis, gėrybė
ir kt.’ ⇨ [tatpuruṣa kompozitas] *Laitalabas/īs ‘laito turtas ↔ ant plūktinės [matyt, jaujos] pilamų grūdų dievybė ↔ jaujinis’ [plačiau žr. Kregždys 2011: 109–111]; [b] teonimą lie. Chaurirari
‘arklių dievas’ ← *Kauriraris ‘t. p.’ ← nomen proprium [teonimas] lie. Kaukarus 59812 [Kaukarius]
‘kalnų dievas; Berg Gott’, minimas Jokūbo Brodovskio [JBŽ II 175, III 364; plačiau žr. Kregždys
2010: 64–65] ir kt.), matyt, galėjo lemti ir tabu fenomenas, plg. teonimą lie. Jagaubis ‘Vulcanus;
Ugnis szwénta; Feuer-Gott’ (minimą Jokūbo Brodovskio žodyne) ← *Jaugabis ‘t. p.’ ← Gabjáujis
‘klėties dievas, kaukas, gabvartas’ (Mierzyński 1900: 51; Būga I 210–211; LKŽe; apie šią dievybę
dar žr. Kregždys 2012: 108) // s. kelt. Tanaro ‘žaibo dievybė; Jupiter tonans’ ↔ gal. Taranis ‘t. p.’
(Delamarre 2003: 290; Matasović 2009: 384; dar žr. Калыгин 2006: 143–144).

Ją galėjo suponuoti struktūriniai mitonimo ypatumai resp. pavieniai sonantai ir / ar šių deriniai.
Jų nulemta metatezė būdinga ne tik baltų (plg. avd. pr. Perbande 1370 ↔ Prebande 1393 [Trautmann 1974: 76 (panašaus kitimo toponimų pavyzdžius žr. Gerullis 1922: 224; Przybytek 1993:
197, 255; Blažienė 2005: 17, 356)], dar žr. SEJL 196, 206, 218, 223, 247, 360, 463, 501, 507, 517,
535 ir t.t.), bet ir kt. ide. kalboms (žr. Gamkrelidze, Ivanov I 96, 128, 207, 816), pavyzdžiui, italikų (žr. Vaan de 2010: 63, 76, 139, 407, 497).
Neatmestina ir sporadinės (plg. lie. dial. liminỹs ‘lazda girnoms sukti’ [DvŽ I 363] ← lie. mi		
linỹs ‘lazdelė naminėms girnoms sukti’ [LKŽe]) kaitos galimybė, plg. hidr. lie. Metelỹs (Seirijai Lazdijų r.) iki šiol, spėtina, klaidingai vedamą iš verb. lie. mèsti ‘sviesti tolyn, aukštyn, žemyn;
sviesti kuo taikant į ką nors; sviesti ką tolyn lenktyniaujant; pašalinti, nebelaikyti (nereikalingą, netinkamą); leisti, gramzdinti į vandenį (tinklą, meškerę, inkarą); leisti nukristi iš rankų;
iškrauti, tuštinti (prikrautą vežimą) ir kt.’ (LKŽe), teigiant, kad „Metelys – tai „išsišakojęs,
19
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Gobatini ‘t. p.’ [SRP I 63, 680; Trautmann 1974: 19; dar žr. Gerullis 1922: 21],
dar plg. pr. perdwibugūsnan ‘nusiminimą’ III 5520-21 ← verb. pr. *dvibugū- ‘abejoti’ ← pr. *dvigubū- ‘t. p.’ [PEŽ III 261; dar žr. Smoczyński 2005: 98]; 2. *b- >
p- sporadine devokalizacija, plg. avd. pr. Bandune → avd. pr. Pandune, avd. pr.
Boysite 1383 → avd. pr. Poysite, avd. pr. Bvnse 1385 → avd. pr. Pvnse, avd. pr.
Pandike ↔ avd. pr. Bandike [Trautmann 1974: 17, 19, 21, 74], dar plg. Sembos
tarmės pr. poklusman ‘paklusniai’ III 4116 ↔ pr. boklusmans ‘paklusnius’ [PEŽ III
311–312], kurios dominacinį statusą galėjo lemti mitonimo sąsaja su pr. percunis
‘perkūnas’ E 50 [dar žr. 14 išn.]) ← vak. bl. *Gar-bruv/īs (su [antrojo] -b- < -vkaita dėl regresyvinės distancinės asimiliacijos, plg. kitokios kilmės kaitas: top.
pr. Bawand 1283 ← top. pr. Babant 1388, top. pr. Curwin 1405 → top. pr. Curben [Gerullis 1922: 18, 77; daugiau pavyzdžių žr. Gerullis 1922: 220]20) ← vak.
bl. *Gar-burv/īs (su -ru- < -ur- metateze, plg. avd. pr. Bruteno, Brutteno, Brudeno, Bruteni ‘Videvučio brolis, vyriausiasis prūsų žynys [VI a.]’ [žr. BRMŠ II 47,
52–54, 56–59, 61, 64, 67, 68, 70, 75, 76; dar žr. Kregždys 2012: 30; 22 išn.]21
išsimėtęs ežeras““ (Vanagas 1981: 212–213; dar žr. Tamulaitienė 2014: 289), nors tokį spėjimą
paneigia ežero kartografinis vaizdas.

PAV. Ežero Metelỹs kartografinė projekcija (žr. https://www.google.lt/maps/place/Metelys/)
Galima iškelti atsargią prielaidą, kad šis vandenvardis yra metatezinio tipo, plg. up. lie. Temelỹs (Gudžiūnai - Kėdainių r.), reflektuojantis subst. lie. temà 4 ‘tamsioji paros dalis, vakaro ar
nakties būvis’ (tokia reikšme lytis vartojama Šiaulių ir Alytaus rajonuose [bei kitur], t. y. greta
nagrinėjamų hidronimų lokalizacijos [LKŽe]) šaknį + suff. *-elŏ- (apie jį žr. Skardžius I 175–
178) ir suponuojantis archisememą *‘tamsus, -i upė / ežeras ← ūksmingoje vietoje tekanti upė,
telkšantis ežeras’ atsirado dėl struktūrinių elementų t-m- > m-t- kaitos.
20

21
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Dar plg. iki šiol neaiškios kilmės (Vanagas 1981: 55) hidr. lie. Babùlis up. (Alanta [Molėtų r.])
galimą raidą, suponuojant metatezę ir priebalsių asimiliaciją: *Ba-pu-lis ← hidr. / top. lie. Bãlupis b., pv. (Saločiai [Pasvalio r.] – LVŽ I 351).

Dar žr. Šimėnas 1994: 18tt.; Stela 2004: 23, 87, 109, 111; Beresnevičius 1995: 77 tt., 2004: 66,
108–109, 181, 219–220, 253; Dini 2014: 280.

Ac t a L i ng u i s t ic a L it hu a n ic a

LXXIII

Baltų mitonimų kilmė: vak. bl. Pargrubi(j)us (G[r]ubrium,
Pergrubrius ir kt.); lie. maselis

←22 ? avd. pr. *Burtenas/-is *‘tas, kuris buria, aiškina paslaptingus ženklus resp.
spėja = žynys’ ← adj. pr. *burtenas *‘skirtas būrimui, burtų’ [su suff. -en- (apie
jį plačiau žr. Trautmann 1974: 167–168; dar žr. Mažiulis 2004: 27)], dar plg. avd.
pr. Perbande 1370 ↔ Prebande 1393 [Trautmann 1974: 76; dar žr. 19 išn.]), plg.
top. pr. Burwitte 1292, Borowiten 1301, Borwite 1315 (~ avd. kurš. Burwe 1571
[ПЯ I 267]) (Gerullis 1922: 24) ←23 pr. garrin24 ‘medis’ III 1058 (∼ pr. garian ‘t.
p.’ E 628 [PEŽ I 326–327]) + pr. *burv- *‘būrimas, spėjimas; ženklas’ (ПЯ I
266, 267–268), suponuojantys lyties *Gar-burv/īs protosememą *‘medis – būrėjas, burtų medis’, reflektuojančią vieną seniausių ide. griausmo / žaibo dievo
uzualinių ir hieroforinių (resp. susijusių su žynio / šventiko veikla) funkcijų –
mantiką, paremtą medžio totemo (ąžuolo [žr. 2 schemą]) struktūrinių elementų
(lapų) observacija ir interpretacija (žr. 1c poskyrį; 2 schemą).

1C. VAK. BL. PARGRUBI(J)US
(G[R]UBRIUM, PERGRUBRIUS IR KT.)
FUNKCINĖ ATRIBUCIJA IR GALIMI
KITŲ IDE. TAUTŲ MITOLOGINIAI
ATITIKMENYS
Sūduvių knygelėje minima pagrindinė dievo vak. bl. Pargrubi(j)us funkcija
(antrinių resp. vėlesnių autorių interpretacijų analizė vargu, ar yra prasminga
22

Šio mitonimo (datuojamo VI a., t. y. 521 m. [žr. Beresnevičius 1995: 85]) etimologija iki šiol
nėra atskleista, mat Vytautas Mažiulis PEŽ jos nemini, o Vladimiras Toporovas (ПЯ V 423) tik
lygina su Prūsijos kaimo pavadinimu Brutnino 1255, galbūt savo kilme sietinu su prūsų vyriausiojo žynio vardu. Labai drąsų, bet visiškai neįtikėtiną žodžio (etnonimo) raidos aprašą pateikia
Zenonas Ivinskis (LE XXIV 170). Jį vėliau reinterpretuoja Marta Eva Běťáková ir Václavas Blažekas (2012: 49), rekonstruodami *Prutenis / *Prutenas ir eponimą top. *Prutenia ‘Prūsija’. Šis
spėjimas būtų svarstytinas, jei jo autoriai būtų rėmęsi ne vėlyvu (pradedant Kryžiuočių ordino
dokumentais [žr. Kuzavinis 1964: 5], t. y. nuo XIII a.) lotyniškuoju prūsų gyvenamosios teritorijos įvardijimu Pruthenia (žr. Kabelka 1982: 42), bet prūsiškuoju (iš pradžių, matyt, tik Pagudės [Būga III 120]), t. y. pr. *Prūsā ‘Prūsija, Prūsa’ (PEŽ III 360), galėjusiu suponuoti avd. pr.
*Prūsenis ‘Brutenis’, tačiau tokia lytis nėra užfiksuota. Vadinasi, minėta hipotezė yra iš esmės
klaidinga.

23

Galbūt atsargiai būtų galima rekonstruoti ir prolytę avd. pr. *Gar-brut/īs (su sporadine [antrojo] -b- < -t-) < *Gar-burt/īs, plg. avd. pr. Burthe (Trautmann 1974: 21; dar žr. ПЯ I 266–267) <
pr. *burt- *‘būrimas, spėjimas; ženklas’, tačiau kaitos t > b pėdsakų prūsų rašto paminkluose bei
onimų grafikoje kol kas nėra nustatyta.

24

Su nunykusiu jungiamuoju balsiu, plg. pr. kellaxde ‘ieties kotas’ E 423 ← pr. *kel´ă-lagzdē ‘t. p.’
(PEŽ II 160).
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dėl fantasmagorijos statuso [motyvus žr. 0 poskyrį; dar žr. Vėlius 2012: 346,
349; Beresnevičius 2004: 184]):
der le s t wachsen laub vnd gras (BRMŠ II 128),
t. y. „jis pr iver č i a augti lapus / lapiją ir žolę“,
o ne „augina lapus ir žolę“ (BRMŠ II 144), kaip verčia Vytautas Balašaitis ir
Sigitas Plaušinaitis, bei
du treibest den winter hinweg vnd gibst In allen landen laub vnd gras
(BRMŠ II 130), t. y. „tu varai žiemą lauk ir lemi visame krašte lapus /
lapiją ir žolę“,
plg. „tu išgeni žiemą ir grąžini visam kraštui lapus ir žolę“ (BRMŠ II 145).
Vadinasi, dievo funkcija – suteikti impulsą augti (resp. gyvybės ciklo preliudijos
lėmimas), o ne kuruoti visą augimo procesą (dievybės funkcijos trukmės svarbą
ypač akcentuoja A. Greimas [1990: 463], vertindamas ją kaip vieną dievų skirstymo į uranistinius ir chtoninius motyvų), t. y. nekyla abejonių, kad šaltinyje
aprašoma dievybė bent jau formaliai turėtų būti uranistinė (matyt, reflektuojanti Perkūno, žaibu pažadinančio žemę, epitetą), o ne chtoninė (tokia šios baltų dievybės funkcija, matyt, yra didžiai archajiška, todėl gali būti tik rekonstruojama, plg. raguoto Perkūno itin seną vaizdinį [plačiau žr. Kregždys 2012:
138]), kaip, remdamiesi netiksliu BRMŠ vertimu arba sava interpretacija, teigia
kai kurie tyrėjai (žr. Vėlius 1983: 58, 62; Laurinkienė 1990: 118, 120).
V. Toporovas (Топоров 1972: 303–304; Toporov 2000: 15–16, 24–30;
Топоров II 235, 238, 253) itin daug dėmesio skyrė baltų dievų sąrašų lyginimui, lyg tai lemtų aptariamų dievybės funkcijų nustatymą. Dar kiti tyrėjai (žr.
Greimas 1990: 454; Puhvel 2001: 226; Baldžius 2005: 459; Dini 2010: 105)
apsiriboja abstrakčios pavasarinės augalų vegetacijos funkcijos konstatavimu
(plg. „<…> Pergubris atrodo tik kaip specializuoto pavasarinio Perkūno epitetas“
[Greimas ibd.]; „Pergrubius, è il dio preposto in varie fonti alla vegetazione e
connesso al rigoglio primaverile“ [Dini ibd.]), nors Sūduvių knygelėje nurodoma, kad šiai dievybei aukota ne tik pavasarį, t. y. „<…> prieš išeinant su plūgu į laukus.“ (BRMŠ II 144–145), bet ir rudenį, nuėmus derlių resp. „<…> po
rugpjūčio.“ (BRMŠ II 145; dar žr. Balsys 2006: 60). Jonas Balys (JBR II 344),
tiesa, abejodamas, nurodo derliaus ir vaisingumo funkciją (dar žr. Balsys 2006:
62), Gintaras Beresnevičius (2004: 196) – darbo dievo veiklos sritį. Kiti tyrėjai
(žr. Kolczyński 1996: 83–84) konstatuoja, kad dievybės funkcinė apibrėžtis yra
visiškai neaiški.

22

Ac t a L i ng u i s t ic a L it hu a n ic a

LXXIII

Baltų mitonimų kilmė: vak. bl. Pargrubi(j)us (G[r]ubrium,
Pergrubrius ir kt.); lie. maselis

Remiantis 1b poskyryje pateikiama mitonimo etimologine raida (jei ji yra
teisinga), matyt, būtų klaidinga manyti, kad Sūduvių knygelėje minimų teonimo Pargrubij funkcijų ir jo vardo ryšys yra okazionalus reminiscencinis, bet ne
genetinis. Dviejų fitonimų (lapų ir žolės, o ne pumpurų, žiedų ar vaisių) išskyrimas gali reflektuoti ir itin archajiškus baltų griausmo / žaibo dievo Perkūno,
sietino su totemo objektu – ąžuolu (remiantis ir naujai nustatyta etimologine
grandimi, ir žinota anksčiau, plg. bl. *perknas = *Perknas ‘griausmo / žaibo
dievas’ ← adj. bl. *perknas ‘tas, kuris susijęs su Perkūno medžiu [ąžuolu]’ < bl.
*perkus ‘Perkūno medis = ąžuolas’ [žr. Berneker 1896: 312; PEŽ III 265–266;
dar žr. Кагаровъ 1913: 92–93]), garbinimo reliktus.
Simonas Grunau (1876: 69) Kronikoje (dėl jo veikalo duomenų patikimumo
žr. Beresnevičius 2004: 78–81; dar žr. Kregždys 2009a: 131–135) mini svarbų
vakarų baltų sakralinių apeigų faktą: prūsai aukojo Perkūnui ožį, o jo mėsą kepė ant ą ž uolo l apų : „Zum ersten nam der crywe kyrwaito einen bock und
den vor der eichen todte vor allir sunde willen, und dis fleisch mit anderem zu
Rickoyto vor der eichen britten mit den blettirn von der eichen <…>“ (dar žr.
Mannhardt 1936: 225; Beresnevičius 2004: 78). Minėtina, jog keltai tikėjo, kad
deginamų ąžuolo lapų dūmai apvalo vietą, kurioje vyksta šventosios apeigos (žr.
Phythyon, Soesbee, Bennighof 2002: 92). Slavų kraštuose, norėdami apsaugoti ligonius nuo blogio, smilkydavo juos deginamų ąžuolo lapų ir šakų dūmais
(СД II 145). Armėnai sergančiajam duodavo ąžuolo pelenų antpilo (Ананикян
2010: 28–29).
Pasakodamas apie dievo Patulo (Patollo) galias ir aukas jam, S. Grunau (1876:
95) atskleidžia labai svarbų religinį apeiginį ypatumą – Romovės šešių uolekčių storumo žiemą ir vasarą žaliuojantis ąžuolas (apie jį dar žr. Kregždys 2009a:
133, 135, 137, 141, 156–157, 159, 168) buvo naudojamas baltų pamirštai toteminei mantikai resp. pranašavimui / būrimui: „Darumb mit namen nicht lange
geharret, man qwam ken Rickoiot und gab eim waidlotten ein gobe, und dieser
im schnet eine wunden in den arm, domit das blut herausliff, noch welchem
man horte ein br u m men i n der eichen, und dis war ein zechen, und es solt
vorricht sein, und qwam dornoch nimmer wider und spuchte.“, t. y. „Tada žmogus ilgai nedelsęs eidavo į Rikojotą (Rickoiot), duodavo vaidilučiui (waidlotten)
dovaną, o tasai rėždavo jam žaizdą į ranką, kad kraujas ištrykštų, po to pasigirsdavo mu r me s y s ą ž uole, ir tai būdavo ž en k l a s , kad susitaikyta, ir tasai
dievas niekad nebeidavo vaidentis“ (BRMŠ II 112).
Nekyla abejonių, kad S. Grunau minimas murmesys – tai ąžuolo lapų šlamesys (žr. 2 schemą), kurio itin didelę svarbą įžvelgė ir mantine (resp. pranašavimo / būrimo) galia tikėjo helėnai. Šiaurinėje Epyro vietovėje Dodonėje senieji
graikai garbino agrarinės (gr. Ζεὺς χϑόνιος [žr. Зайцев 2005: 78]) ir mantinės
funkcijų dievybę požemio Dzeusą (gr. Ζεὺς καταχϑόνιος [žr. Нильссон 1998:
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34, 143]), kurios orakulą – šventąjį ąžuolą (ἡ παλαιὰ φηγός) kai kurie tyrėjai
vadina pačia seniausia sakralinių apeigų vieta Heladoje (plačiau žr. Harrison
1913: 22, 31, 34; Lhôte 2006: 49–56). Į šią vietovę keliaudavo helėnai, norintys
sužinoti ateitį, pelnyti dievų palankumą ir pan. Pranašaudavo žyniai ir žynės,
rašytiniuose šaltiniuose įvardyti keliais hieronimais: 1) gr. ἀνιπτόπους ‘Dzeuso
orakulo žynys Dodonėje ↔ neplaunantis kojų’; 2) gr. Σελλοὶ ἀνιπτόποδες ‘Dodonės gyventojai autochtonai, rūpinęsi Dzeuso orakulu ↔ neplaunantys kojų’;
3) gr. Τόμουροι ‘Dodonės Dzeuso žyniai’ (← ? *Τομάρουροι [Chantraine IV1
1124) [su šaknies -άρ- absorbcija] < top. gr. Τόμαρος ‘Tomaro kalnas Dodonėje’ [Pape II 1540] [? < top. gr. Τόμις / Τομεύς / Τομεῦς / Τόμοι ir kt. [žr. Pape
ibd.] + gr. ὄρος [jon. οὖρος] ‘kalnas’ [kitaip aiškina Hjalmaras Friskas (II 909):
τομάρ-ουροι ↔ οὖρος ‘sargas’] ~ Τομοῦραι ‘Dodonės Dzeuso orakulas’ [Pape
ibd.]); 4) gr. πέλειαι ‘žynės – ateities spėjikės (? Dodonėje)’ ← πέλεια ‘tamsios
spalvos laukinis karvelis (Columba oenas)’ (žr. Il. 16. 234 – LS 131, 1171, 1380,
1563; plačiau žr. Kregždys 2012: 117, 161, 221, 495–496; Крегждис 2011: 284).
Jie požemio25 Dzeuso26 resp. Ζεὺς καταχϑόνιος (Pape I 441; dar žr. Лосев 1957:
46, 123; Иванов 1994: 19, 332; dar žr. Kregždys 2012: 92, 138, 487–488) valią
spėdavo, remdamiesi Dodonės ąžuolo l apų š l a mėji mu (Кагаровъ 1913: 104).
Labai panašiai dievų valią aiškindavo resp. spėdavo ateitį, remdamiesi ąžuolo27 – deus rōbus (~ lo. Jū[p]piter) – lapų šlamesiu ir keltai (Phythyon, Soesbee,
Bennighof 2002: 91; dar žr. Филип 1961: 43, 75). Tokios mantikos apeigų (būrimo iš medžio lapų) būta ir italikų gyvenamose vietovėse, tačiau romėnų raštuose yra užfiksuotas tik pasakojimas apie ateities spėjimą, remiantis topolio, o
ne ąžuolo lapų skirtingais atspalviais (Штаерман 1987: 271). Šiaurės germanai
tikėjo, kad jų šventasis uosis (arbor vitae ↔ axis mundi = s. isl. Yggdrasill) praneš
apie pasaulio pabaigą savo lapų drebėjimu ir šlamėjimu (žr. Davidson 1990: 191;
dar žr. Kregždys 2012: 266, 327, 430, 470).
Beje, kaip ir senųjų prūsų, helėnų aukojimo apeigynui taip pat būdingos
kraujo (ir žmonių) aukos, kuriomis siekta išvengti dvasių puolimo (plg. mitą
25

T. y. lunarinės, o ne soliarinės dievybės, plg. uranistinės sferos Dzeuso epitetus: Ζεὺς
νεφεληγερέτα ‘Dzeusas – debesų rinkėjas’, Ζεὺς οὐράνιος ‘dangiškasis Dzeusas’ (žr. Il. IV 30;
Od. I 63; Pape I 442).

Panašios etiologijos dievybę, pavyzdžiui, Ditą (lo. Dīs / Dīs pater) ‘Plutonas resp. požemio dievas’ ↔ lo. Di(ē)spiter ‘Jupiteris; Plutonas’, garbino ir italikai (plačiau žr. Kregždys
2012: 373).
27 Plg. s. bret. / [s.] korn. dar ‘ąžuolas’, air. daur ‘t. p.’, gal. *dera, *d(e)rullia ‘t. p.’ (žr. Pedersen 1909: 144; Matasović 2009: 91; IEW 214–217; Buck 1988: 48–49; Gamkrelidze,
Ivanov II 525–526; Lucht 2007: 401–402, 404).

26
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2012: 266, 327, 430, 470).
Beje, kaip ir senųjų prūsų, helėnų aukojimo apeigynui taip pat būdingos kraujo (ir
žmonių) aukos, kuriomis siekta
dvasių
puolimo
mitą apie piktąjį
demoną Forbantą
Baltųišvengti
mitonimų
kilmė:
vak. (plg.
bl. Pargrubi(j)us
(G[r]ubrium,

Pergrubrius
ir kt.);
lie.
[gr. Φόρβας (žr. Pape II 1643)],
gyvenusį
ąžu
o lmaselis
e ir kabinusį nužudytų žmonių galvas ant jo
šakų [Кагаровъ 1913: 107]).
Ɔ jaunatis
ragai

Mėnulis – lunarinė dievybė A

C delčia

fertilinė funkcija α

Dodonės orakulas

Saulė – soliarinė dievybė B
mantinė funkcija β

šventasis ąžuolas – arbor mundi

ἡ παλαιὰ φηγός

keltų deus rōbus

Ζεὺς καταχϑόνιος Aαβ
Ζεὺς χϑόνιος Bαβ

bl. *perkus ‘Perkūno medis = ąžuolas’

*‘medis – būrėjas, burtų medis’ β
lapai β

ąžuolo lapų šlamėjimas β

Jū(p)piter Stygius = Pluto Aαβ

vak. bl. *Garburv/īs ABαβ

raguotas Perkūnas Aα

pr. Patollo Aβ

italikų būrimas iš medžio lapų
Jū(p)piter ‘dangaus dievas’ Bα
Ζεὺς νεφεληγερέτης / οὐράνιος Bα

Rickoiot šventykla
žolė α
„varai žiemą lauk“

„priverčia augti lapus ir žolę“
augalų paviršinės dalies vegetacija
augalų požeminės dalies vegetacija
geras derlius

baltų griausmo dievas Perkūnas Bα
2 SCHEM A.

Vak. bl. *Garburv/īs funkcijų etiologija
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Plg. s. bret. / [s.] korn. dar ‘ąžuolas’, air. daur ‘t. p.’, gal. *dera, *d(e)rullia ‘t. p.’ (žr. Pedersen 1909: 144;
Matasović 2009: 91; IEW 214–217; Buck 1988: 48–49; Gamkrelidze, Ivanov II 525–526; Lucht 2007: 401–402, 404).

apie piktąjį demoną Forbantą [gr. Φόρβας
(žr. Pape II 1643)], gyvenusį ą ž uole
13
ir kabinusį nužudytų žmonių galvas ant jo šakų [Кагаровъ 1913: 107]).
Mitologinio referento žolė paminėjimas taip pat galėtų būti siejamas su dievo
Perkūno veiklos sfera, mat požemio Dzeuso (resp. chtoninės sferos dievo) etiologija (žr. Kregždys 2012: 92, 138) suponuoja protohelėnų lunarinę dievybę, savo funkcijomis artimą lietuvių Mėnuliui, kuris „<…> skatinąs žemės paviršiuj
esančių augalo dalių, t. y. stiebų bei varpų augimą“ (JBR II 26; dar žr. Kregždys 2012: 233). Rytų baltai (lietuviai) daržoves sėjo ir sodino per delčią, kad
jų šaknys (resp. šakniavaisiai) būtų tvirtos, t. y. jaunaties funkcinei atribucijai
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buvo priskiriama gera augalų paviršinės dalies vegetacija, o delčios – požeminės dalies (žr. JBR II 177). Remiantis minėtais argumentais, galima formuluoti
atsargią baltų griausmo dievo dualistinės kongruencinės genezės prielaidą (plg.
lietuvių griausmo dievo Perkūno ir raguoto Perkūno / raguoto senio [↔ ? prūsų Patulo] sąsają, remiantis identišku italikų Jū(p)piter ‘dangaus dievas’ ↔ Jū(p)
piter Stygius ‘požemio pasaulio Jupiteris = lo. Pluto’ genetine kongruencija]), plg.
senose lietuvių maldose jaunajam mėnuliui minimą ne Dievo, o Perkūno karalystę (žr. Kregždys 2012: 138, 373).
Ilgainiui mitonimo funkcinė motyvacija galėjo būti pamiršta (kaip Perkūno
dualistinė genezė, dendroniminis referentas bei lunarinio kulto tradicija) dėl
onimo itin gausių fonotaktinių kaitų, suponavusių prasminio struktūrinių elementų ryšio praradimą bei religinės prūsų reformos (apie ją žr. Beresnevičius
1995: 103–118). Todėl teonimas imtas suvokti ir kaip vegetacijos pradžios (impulsą suteikia Perkūno pavasarinis žaibas), ir derliaus dievybė (lunarinio kulto
reminiscencija).
Reziumuojant, galima daryti atsargią prielaidą, kad vak. bl. *Garburv/īs (→
*Pargrub/īs) ‘dievas, išvarantis žiemą, priverčiantis augti lapus ir žolę bei lemiantis gerą derlių’ (< *‘medis – būrėjas, burtų medis’) yra vienas iš daugelio
Perkūno epitetų (dar žr. Greimas 1990: 454), suponuojančių itin archajiškos
mantinės funkcijos sakralinį referentą – dendroniminį totemą, garbintą ir helėnų, keltų, šiaurės germanų (galbūt ir italikų). Vadinasi, šį mitonimą galima
būtų priskirti baltų ir išvardytų ide. tautų izomitologemoms.
2.

LIE. MASELIS ‘UŽGAVĖNIŲ PAPROČIAIS
PERSIRENGĘS ŽMOGUS’

LKŽe nurodoma, kad rytų aukštaičių panevėžiškių plote – Šeduvos apylinkėse – yra vartojamas (ar kadaise vartotas) Užgavėnių šventės dalyvio – persirengėlio – įvardijimas maselis. Remiantis pateikiamu šios lyties leksikografiniu
aprašu (nenurodoma, kad žodis būtų skolinys), žodyno sudarytojai jį priskiria
lietuvių leksikos veldiniams. Pritarti tokiam sprendimui nėra lengva dėl kelių priežasčių: 1) suponuoti rytų aukštaičių plote pasitaikantį asimiliacinio suff. lie. -ala- > -ela- (žr. Skardžius I 175–176) vartojimo atvejį, t. y. vesti šį žodį
iš sub. lie. mãsalas 3b (sm.) ‘k a s k uo m a si n a m a , pr iev i l a s; dvė s el ien a
me d ž ioja m iem s ž vėr i m s v i l iot i ’ DŽ; LL 272; ‘a nt k abl iu ko k abin a m a s m a i s t a s ž uv i m s v i l iot i me š ker ioja nt ’ rš (LKŽe) negalima dėl
tokios funkcinės konotacijos Užgavėnių šventės personažo fiksavimo stokos;
2) įžvelgti esant darybinį alternantą sub. lie. masẽnis, -ė 2 (smob.) ‘k a s m a si n a’
Als, J (LKŽe) resp. verb. lie. mãsinti (-yti), -ina, -ino K, masnti, -na, -no 1. (tr.)
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‘t r au k t i į s ave, v i l iot i, ž avė t i, g u ndy t i ’ Jms, Kv ir kt.; 2. (refl.) ‘t rok š t i
ko, s u siv i l iot i ’ J; 3. (tr.) ‘k a lbi nt i, v ad i nt i, k v ie s t i pr ie s avę s , v i l io ja nt k uo’ Brs, Slnt, J, M. Valanč, S. Dauk ir kt.; 4. (tr.) ‘s teng t i s i š v i l iot i,
i š gaut i ’ Grdm; 5. (tr.) ‘ž ad i nt i nor ą k uo, duo d a nt pa mė g i nt i ’ Kal; 6.
(tr., intr.) ‘meluot i, apgaud i nė t i ’ D. Pošk, Skd, Dr, Pln, Kam, J, (tr.) ‘er z i nt i, t yč iot i s’ G 20 (LKŽe) suff. -elŏ- vedinį (plačiau žr. Skardžius I 176–177,
235) taip pat negalima ne tik dėl sub. lie. masẽnis, -ė semantinės diferencijos
vykdomų apeigų aspektu, bet ir dėl jau minėto šios šventės personažams nebūdingo funkcinio hiperonimo ‘viliotojas, melagis, apgavikas ar erzintojas’ (žr.
Vaicekauskas 2009: 67–68).
Sprendžiant leksemos lie. maselis kilmės problemą, dėmesys atkreiptinas į
identiškos morfologinės struktūros pavardės lie. Masẽlis (LPŽ II 171) vartojimą
toje pačioje dialektinėje zonoje, t. y. rytų aukštaičių panevėžiškių plote – Pumpėnuose (Pasvalio r.), Panevėžyje, Raguvoje (Panevėžio r.), Žeimelyje (Pakruojo r.). Lietuvių pavardžių žodyno (LPŽ II 172) autorių teigimu, šis onimas gali
būti vedamas iš hipokoristikų: le. Maś (← avd. le. Mateusz), vo. Maaß, Maas (←
avd. vo. Thomas). Iš šių dviejų aptariamos pavardės kilmės aiškinimo variantų
patikimesnis būtų antrasis, mat hipotezės autoriai nepaaiškino (resp. neiliustravo alternatyviais pavyzdžiais) spėjamo slavizmo frikatyvinių ś → s kaitos. Vis
dėlto ir germanizmo vartosenos spėjimu patikėti labai sunku, mat galimas šios
pavardės etiologinis pagrindas lie. maselis ‘Užgavėnių papročiais persirengęs
žmogus’ (tokia hipotezė kažkodėl apskritai nesvarstoma) nesuponuoja vokiečių
tautybės personažo – tokio šios šventės dalyvio nemini joks etnologas.
Remiantis vos ne pagrindinio Užgavėnių šventės persirengėlio, judėjų tautybės personažo, statusu – šventės metu buvo dėvimos ir šios tautos atstovus
imituojančios kaukės (pavyzdžiui, prekeivio [Beresnevičius 2005: 397; plačiau
žr. 0 poskyrį, 10 išn.]), – galima iškelti atsargią prielaidą apie semitizmo, o ne
germanizmo (matyt, ir ne slavizmo [žr. anksčiau]) vartosenos refleksiją, t. y.
suponuotinas retrogradinės antonomazijos atvejis: avd. jdš. Massel (plg. avd.
Sam Massell, Jr. [EJ XIII 667] < vak. jdš. massel / maššel ‘laimė, sėkmė; žvaigždynas’ [plg. Lötzsch 1992: 115–116] / ryt. jdš. mazal resp. lzm ‘t. p.’ [ wwa;)ja;dla;)s.
2011: 354, 569] < v. hebr. mazzāl resp. lZ;)m; ‘planeta; žvaigždynas; sėkmė; turtas’
[Stern 2000: 129; Jastrow II 755]) → lie. maselis ‘Užgavėnių papročiais persirengęs žmogus’.
3.

APIBENDRINIMAS

Remiantis konsekventualiosios resp. struktūrinės etimologijos tyrimo principais (apie juos plačiau žr. Mailhammer 2013: 4, 2013a: 9, 11]), prieš pateikiant
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konkrečios leksemos kilmės būdus, būtina atsižvelgti į: (1) šaltinio, kuriame
minimas žodis, formaliuosius ypatumus resp. įvertinti jį pagal verifikacinės
metodologijos principus; (2) to paties žodžio variantų struktūrinius skirtumus,
stengiantis nustatyti pirminę formą; (3) formaliosios gramatikos predisponuojančio faktoriaus svarbą, idant būtų išvengta kalbos sistemai nebūdingų faktų
konstatavimo ar formuluočių.
Leksikografinių sąvadų sudarymas, remiantis dispozityvia struktūrinių leksinių lizdų (žr. Corseriu 1967: 297; Mailhammer 2013: 3; dar žr. Bussmann
2006: 673–674) sistema, selektyviai žymint ir / ar nurodant svetimos kilmės
žodžių pagrindą (etiologiniu aspektu), yra iš dalies ydingas, suponuojantis galimai mistifikacija grįstus žodžių vertinimus ir skolinių introdukciją į paveldėtos
leksikos bazę.
4.

IŠVADOS

1. Sūduvių knygelėje minima mitologema vak. bl. Pargrubi(j)us (ir jos variantai G[r]ubrium, Pergrubrius ir kt.), spėtina, suponuoja tokią etimologinę raidą: vak. bl. *Pargrub/īs ‘dievas, išvarantis žiemą, priverčiantis augti lapus ir
žolę bei lemiantis gerą derlių’ ← *Gar-brub/īs ‘t. p.’ ← *Gar-bruv/īs ‘t. p.’ ←
*Gar-burv/īs *‘medis – būrėjas, burtų medis’ ← pr. garian ‘medis’ E 628 + pr.
*burv- *‘būrimas, spėjimas; ženklas’.
2. Vak. bl. *Garburv/īs (→ *Pargrub/īs) ‘dievas, išvarantis žiemą, priverčiantis augti lapus ir žolę bei lemiantis gerą derlių’ (< *‘medis – būrėjas, burtų
medis’) yra vienas iš daugelio Perkūno epitetų.
3. Semema *‘medis – būrėjas, burtų medis’ suponuoja mantinės funkcijos
sakralinį referentą – dendroniminį totemą, garbintą ir helėnų, keltų, šiaurės
germanų (galbūt ir italikų).
4. Lie. maselis ‘Užgavėnių papročiais persirengęs žmogus’ yra semitizmas,
vestinas iš avd. jdš. Massel.
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Origin of the Baltic Mythonyms: West Balt.
Pargrubi(j)us (G[r]ubrium, Pergrubrius, etc.),
Lith. maselis
S U M M A RY
The article deals with the etymology and developmental peculiarities of the West Baltic
mythologeme Pargrubij (A, B) / Pargrubius (B, C), including its alternative forms Grubrium
(A), Gubrium (C), Pergrubrius (D, ε), etc., and mythonym Lith. maselis ‘a man dressed in
the clothes of Shrovetide mummers.’
In accordance with the results received in the analysis of the data, which partly reflect
the most ancient mythological images and concepts of I-E tribes, the following conclusions are proposed:
1. West Balt. mythologeme Pargrubi(j)us (and its variants G[r]ubrium, Pergrubrius, etc.),
mentioned in “The Yatvigian book” for the first time, presupposes reconstruction of the
protoform with a few types of metathesis: West Balt. *Pargrub/īs ‘God who makes winter
gone, causes leaves and grass to grow and also stands under fecundity’ ← *Gar-brub/īs
‘ditto’ ← *Gar-bruv/īs ‘ditto’ ← *Gar-burv/īs *‘tree – oracle, sorcery tree’ ← Pruss. garian ‘tree’ E 628 + Pruss. *burv- *‘sortilege, guess; sign.’
2. West Balt. *Garburv/īs (→ *Pargrub/īs) ‘God who makes winter gone, causes leaves
and grass to grow and also stands under fecundity’ (< *‘tree – oracle, sorcery tree’) is one
of the multitude of epithets of the thunder god of Western Balts.
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3. Sememe *‘tree – oracle, sorcery tree’ presupposes reconstruction of the sacral referent with a sortilege function – dendritic totem, also worshiped by Greeks, Celts, northern
Germans (and probably Italic peoples).
4. Lith. maselis ‘a man dressed in the clothes of Shrovetide mummers’ should be attributed to Hebraisms borrowed in Lithuanian, related to proper name Y Massel ← WY
massel / maššel ‘luck, success; constellation’, which originated from MH mazl ‘planet; constellation; success; fortune.’
Įteikta 2015 m. birželio 22 d.
ROL A N DA S K R EGŽ DY S
Lietuvos kultūros tyrimų institutas
Saltoniškių g. 58, Vilnius Lt-08105, Lietuva
rolandaskregzdys@gmail.com
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W i s s e n s c h a f t l ic he For s c hu ng s r ic ht u nge n : Onomastik,
Baltisch-deutsche Sprachkontakte.

LITAUISCHE
PERSONENNAMEN IN DEN
ORDENSDOKUMENTEN
Lietuvių asmenvardžiai vokiečių ordino
dokumentuose
A N NOTAT ION
Der Beitrag beschäftigt sich mit den litauischen Anthroponymen, die in den handschriftlichen Urkunden des Deutschen Ordens, und zwar in dem Ordensfolianten
Nr. 105 fixiert sind. Die handschriftlichen Urkunden des Deutschen Ordens liefern zahlreiche baltische Orts- und Personennamen, unter anderem auch relativ viele litauische
Onyme. In dem Beitrag werden nur litauische Personennamen besprochen, mit denen
in einigen Dokumenten des Deutschen Ordens erwähnte Litauer benannt wurden. Das
sind größtenteils bisher unbekannte Personennamen oder eventuell frühere Varianten der
schon bekannten Personennamen. Der Schwerpunkt des Beitrags besteht in den Vorschlägen zur Herkunft der angeführten Personennamen, die ausführlich analysiert und mit dem
vorhandenen baltischen Personennamengut verglichen werden.
S C H L Ü S S E LWÖ RT E R :

Anthroponymie, Personenname, Onomastik, Onym.
A N NOTAT ION

The anthroponyms recorded in the manuscript documents of the German Order, specifically, German Order folio No. 105, are analysed in the article. The German Order
manuscripts present a vast variety of Baltic toponyms and anthroponyms; there are also
plenty of Lithuanian onyms among them. The article discusses the Lithuanian anthroponyms which are cited in German Order documents while mentioning privileged Lithuanians. So far, the majority of them are basically unknown anthroponyms or the variants of
already known ones. The aim of the article is to attempt to explain the origins of the new
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anthroponyms following a thorough analysis of the facts of the new anthroponyms and
their comparison to the existing Baltic anthroponyms.
K E Y WO R D S :

Anthroponimy, personal name, onomastics, onym.

EINLEITUNG
Die Erforschung des Ordensfolianten Nr. 105 (im Weiteren: OF 105) ist
für die baltische Onomastik von außerordentlicher Bedeutung. Ungeachtet der
Tatsache, dass OF 105 von den bekanntesten Onomasten und Forschern der
baltischen Sprachen der 1. Hälfte des 20. Jh.s, Georg Gerullis und Reinhold
Trautmann1, die sich nur mit den altpreußischen Orts- und Personennamen befasst haben, erforscht wurde, ist diese Urkundensammlung immer noch Gegenstand gründlicher und umfassender Untersuchungen. Der gennannte Ordensfoliant umfasst Privilegien des Deutschen Ordens (im Weiteren DO) vorwiegend
aus dem 14. Jh., unter anderem auch viele Verleihungen von Grundstücken an
Preußen und Litauer. Besonders wichtig ist die Tatsache, dass in OF 105 auch
zahlreiche litauische Personennamen (im Weiteren: PN) fixiert wurden, ein
Teil von ihnen wird in dem vorliegenden Beitrag behandelt. Die Erforschung
der durch OF 105 vermittelten Materialien ist sehr kompliziert, weil die handschriftlichen Belege vielfältig sind, d. h. die Urkunden wurden von vielen Beamten des DO niedergeschrieben, und deshalb variiert die Wiedergabe des
baltischen Namengutes. Es gibt auch viele Korrekturen, Durchstreichungen,
Hinweise und Bemerkungen. Der Zustand der Urkunden (besonders der Pergamente) ist in vielen Fällen so schlecht, dass einzelne Textteile inklusiv der PN
kaum lesbar sind.
Die ältesten baltischen bzw. litauischen Onyme kommen auch in anderen
Quellen vor, z. B. in den Litauischen Wegeberichten, die in der berühmten Sammlung Scriptores rerum Prussicarum (SRP II 662–711) veröffentlicht sind. Die SRP
liefern zahlreiche litauische und altpreußische Orts- und Personennamen, die
vorwiegend aus den Urkunden des 14. Jh.s stammen. Es sollte unterstrichen
1

Die Werke Die altpreußischen Ortsnamen von Georg Gerullis, erschienen 1922, und Die altpreußischen Personennamen von Reinhold Trautmann, erschienen 1925, sind die grundlegenden
Werke im Bereich der baltischen Eigennamenforschungen.
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werden, dass die litauischen PN aus wesentlich späteren Urkunden bzw. aus
Kirchenbüchern gesammelt wurden.2
Der vorliegende Beitrag hat das Ziel, das aus dem genannten Folianten gesammelte Material der litauischen Anthroponymie anzuführen und zu besprechen. Das Untersuchungsmaterial umfasst 27 PN, mit denen die in Preußen
angesiedelten Flüchtlinge aus Litauen benannt waren3. Die PN werden entsprechend der chronologischen Abfolge der Urkunden beruhend bearbeitet, ohne
eventuelle Einteilung des Beitragtextes in thematische Einheiten. Diese Gestaltung wurde bewusst ausgewählt, um das Verhältnis zwischen der Urkundenanfertigungsfolge und den damit zusammenhängenden sekundären Informationen nicht zu beeinträchtigen.
Bei der Untersuchung jedes einzelnen litauischen PN wird der Kontext aus
OF 105 angegeben. Als Hilfsmaterialien werden Texte aus den Preußischen Urkundenbüchern (im Weiteren: PUB) zur Konkretisierung des Kontextes angeführt. Es wurde versucht, die Quellen kritisch zu untersuchen und nach Möglichkeit eine etymologische Analyse der angeführten PN durchzuführen.
In OF 105 sind zahlreiche PN gefunden worden, mit denen Litauer bezeichnet waren. Davon zeugen die Hinweise in den Urkunden des OF 105 „den littowen und eren rechten erbin“. Es gibt auch Fälle, wo die Herkunft der Begünstigten nicht direkt durch die Angaben über die Volkszugehörigkeit angegeben
wird, sondern gewisse Bedingungen der Grundstückverleihung beschrieben
worden sind, die darauf eindeutig hinweisen, dass die genannten Personen Litauer gewesen waren.
1.

URKUNDE VOM 9. MAI 1311

Am 9. Mai 1311 hat der Großkomtur Heinrich von Plotzke in Tapiau dem
Litauer Machuce und seinen Brüdern aufgrund des Privilegs 4 Haken Land
mit den dort befindlichen Wiesen, Weiden, Wäldern und Brüchen zu Erbrecht
2

Die Personennamenforscherinnen Vitalija Maciejauskienė und Alma Ragauskaitė haben litauische PN aus den historischen handschriftlichen Quellen, angefangen mit dem 16. Jh.,
gesammelt.

3

Wegen der Identifikation der Litauer und deren Ansiedlung in Preußen s. S. 3 und S. 4, Fußnote
Nr. 4.
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verliehen, solange ihnen der Wiedergewinn ihres Erbes in Litauen nicht gelingt4: 1311 […] contulimus Machuce litwano et suis fratribus adnos de littwonia fidem X [Christi] recipiendam confugientibus et heredibus ipsorum iiii uncos in campo
sowpin dicto cum agris pratis pascuis silvis et paludibus […] (OF 105, 83r). Einen
Auszug findet man in den PUB: 9. Mai 1311: Tapiau. Der Grosskumtur Heinrich
von Plotzke verleiht dem Litauer Machuce und seinen Brüdern erblich 4 Hacken in
Zohpen (Kr. Wehlau) zu preussischen Rechten, solange ihnen der Wiedergewinn ihres
Erbes in Litauen nicht gelingt (PUB II 19).
Der in der Urkunde genannte Name des Litauers Machuce mag ein zweistämmiger lit. PN sein, dessen erster Stamm ma- unter den lit. PN sehr verbreitet ist, vgl. lit. PN Mã-gutas, Mã-numas, Mã-tautas (Zinkevičius 2008: 109),
und weist Merkmale der ausgeblichenen Bedeutung sowie des Vokalwechsels
auf, weswegen er als Erbwort betrachtet werden kann, vgl. die lit. hist.: Basilij
Makutas 1689; Christophori Makutis 1691–1719; Макутенас Адам 1882 (IAK).
In diesem Fall ist es kompliziert, den zweiten Stamm zu bestimmen. Machuce ist die Dativform des PN in dem auf Latein verfassten Dokument. Wenn
man davon ausgeht, muss der im zweiten Stamm enthaltene Buchstabe c im
Nominativ als k, im Dativ aber als z (lit. c) ausgesprochen werden. Vielleicht
könnte man deswegen den zweiten Stamm als *-kuk- 5 betrachten und eventuell
den Namen als *Ma-kuk- rekonstruieren, aber es ist nicht einfach, Parallelen
im lit. Personennamengut zu finden. Es gibt keine PN, weder im Litauischen,
noch im Altpreußischen, die -kuk- als zweiten Stamm enthalten.
Man könnte vielleicht auch an *-kut- denken, d. h. lit. *Ma-kut-, aber diese
Hypothese ist fragwürdig und bedarf weiterer Untersuchungen.
2.

URKUNDE VOM 24. AUGUST 1340

In der Privilegienurkunde, unterzeichnet von dem Hochmeister Dietrich
von Altenburg am 24. August 1340 in Marienburg, mit der dem Litauer Noadab
4

5

Es handelt sich hier um eine Grundstückverleihung an Flüchtlinge aus Litauen, die ihren Besitz
in ihrem Heimatland verloren hatten. Üblicherweise wurden solchen Personen und deren Erben aufgrund der Privilegien gewisse Grundstücke erbrechtlich verliehen. Derartige Urkunden
enthalten bestimmte Verleihungsbedingungen, unter denen auch, im Fall der Eroberung und
Taufe Litauens, der Wiedergewinn des Besitzes vorgesehen wurde. Vgl. auch die Urkunden vom
22. September 1350 (Triskullen, Schurdeiken, Nawten) und vom 2. Juni 1353 (Schacne, Ructa,
Nuwicz, Dargis).
Wegen der Lesung und Betrachtung der ch- und k-Laute beim Aufschreiben der altpr. PN in
alten Urkunden s. Sinkevičiūtė, Stundžia 2001: 53–60.
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6 Haken Land, das früher dem Preußen Rusteyko6 gehört hatte, verliehen wurde: 1340 […] sex uncos in cameratu waldow in campo quem olym lithwinus noadab
[…] possedit […] (OF 105, 239v). Die Tatsache, dass in der ersten Hälfte des 14.
Jh.s im Jahre 1340 im Samland Litauer gewohnt hatten, ist sehr wichtig und
darf nicht außer Acht gelassen werden. Eine kurze Darstellung und ein Fragment der Urkunde sind auch in den PUB zu finden: 1340 August 24. Marienburg. Hochmeister Dietrich von Altenburg verleiht Rusteyko erblich 6 Hacken im
Kammeramt Waldau, die vorher der Litauer Noadab besessen hat, frei von Zehnten
und bäuerlichen Lasten. (PUB III 224). In den PUB wird der zu besprechende
PN im Privilegientext nicht angegeben, wird nur in der Urkundenbeschreibung
erwähnt. Es ist nicht klar, welche Ziele die Autoren verfolgt haben.
Hinsichtlich der baltischen Herkunft des PN Noadab besteht kein Zweifel,
vgl. den lit. PN Nó-dabas, dessen Komponenten No- mit apr. no ‘nuo’ (einem
sehr produktiven Bestandteil in den apr. PN) und dab- mit lit. dabà ‘Abstammung, Herkunft’, dab-ìnti ‘schmücken’ verbunden werden. (Zinkevičius 2008:
122, 81–82). In diesem Fall handelt es sich um den lit. PN *No-dab-.
Bemerkenswert ist auch, dass apr. PN Nodabs seit 1355 bekannt ist. (Trautmann 1925: 63). Die Urkunde, in der der genannte PN erwähnt wurde, ist das
Privileg aus dem Jahr 1396 über die Verleihung von 3 Haken Land zu Podlaucken (später Podlacken, Kr. Rastenburg) an den Preußen Nodabs: 1396 […] vorlyen und geben unsern getruwen Nodaps synen rechten erben unde nachkomelingen
iii hocken gelegen off dem velde czu Podlaucken (OF 105, 153v). Es wurden auch
andere Varianten des PN gefunden: Nodab, Nadapp, 1355 Nodops (Trautmann
1925: 63). Die erwähnten Personennamenvarianten zeugen von der Verbreitung
des Namens unter Litauern und Preußen und bestätigen ebenso die Annahme
von Zigmas Zinkevičius über seinen Erbwortcharakter.
3.

URKUNDE AUS DEM JAHR 1350

Es gibt noch ein Privileg, aufgrund dessen den Brüdern Triskullen,
Schurdeiken und Nawte ein Grundstück von 3 Haken verliehen wird, solange ihnen der Wiedergewinn ihres Erbes in Litauen nicht gelingt. Die Urkunde
stammt aus dem Jahr 1350 und ist von dem Obersten Marschall Siegfried von
Dahenfeld unterschrieben worden: 1350 […] et conferimus fidelibus viris triskullen, schurdeiken et nawte […] (OF 105, 84r). Im Auszug und in den Kommentaren
6
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Rusteyko 105, 238 v, 239 (1339), 239v (1340) Sa.; Rusteyke 162, 51 (1407) KA. Pr. Eylau. (Trautmann 1925: 84).
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der Urkunde7, die in den PUB angeführt werden, wird auf die Bedingungen
hingewiesen, die bei der Verleihung der Grundstücke an Flüchtlinge immer
wieder betont werden: Diese Verpflichtung wurde auch sonst den in Ordensgebiet
angesetzten litauischen Flüchtlingen auferlegt (PUB IV 553). Das durch die Urkunde gelieferte Material ist vom großen Wert für die Siedlungsgeschichte. Es wird
mitgeteilt, dass ein Grundstück in der von Preußen bewohnten Siedlung Augcken, Kr. Wehlau (lit. Auka, Aukai) an Litauer verliehen wird. Das zeugt von
der Niederlassung der Litauer in Preußen. Es ist selbstverständlich, dass nach
der Eroberung von Wehlau durch litauische Kräfte im Kampf gegen den DO
im Jahr 13478 auch Litauer diese Region besiedelt haben sollten. Die Verfasser
der PUB behaupten, dass alle in der Urkunde erwähnten Brüder Litauer sind
und stützen sich dabei auf die Aussagen R. Trautmanns: Wahrscheinlich sämtlich
Litauer (PUB IV 552). Es ist nicht klar, was die Verfasser der PUB damit gemeint haben, denn R. Trautmann bezeichnet nur den PN Triskulle als litauisch,
während er den apr. PN Triske behandelt (Trautmann 1925: 107). Alle übrigen
Namen der Begünstigten werden von R. Trautmann entweder nicht erwähnt,
oder nur mit den lit. PN verglichen.
Im Fall des PN Triskulle – *Trisk-ul- vgl. die lit. hist. PN 1611 Walus Trisskanis; 1667 Gregoris Tryszkaytis; 1811 Jozepho Trysʒka (IAK). R. Trautmann betrachtet den PN Triskulle als einen litauischen PN und gibt als Parallele den lit.
ON Tryškiai (Trautmann 1925: 107). Vgl. auch lit. PN Triškà, Tri̇̀škus, Tryškà,
die einerseits aus dem russ. PN Тришка : Трифон oder dem poln. PN Trzyszka stammen, andererseits aber auch lit. Herkunft sein könnten, vgl. lit. tri̇̀škis
‘Hitzkopf; eine sich rasch erregende, angreifende, unbeherrschte und nicht
ernste Person’; triškúoti ‘schnell und unordentlich arbeiten; jmdn. wiederholt
angreifen, stürmen’ (LPŽe).
Schurdeike ist vermutlich ein noch nicht gebuchter litauischer PN, denn
die lit. Wurzel skurd- ist in der lit. Anthroponymie zu finden, vgl. die lit. hist.
PN 1729–1771 Martini et Catharinae Skurdienis, 1808–1820 Joannes Skurdianis
(IAK). Vgl. auch die gegenwärtigen lit. FN Skurdẽlis, Skurdáuskis, Skurdẽnis,
zu lit. skurdùs ‘ärmlich, elend; armselig aussehend’, skur̃das ‘Mangel an Mittel des Lebensunterhaltes, Armut, Bedürftigkeit’ erklärt (LPŽe). In diesem Fall
7

Der Oberste Marschall Siegfried von Dahenfeld verleiht den Brüdern Triskullen, Schurdeiken und Nawten 3 Haken im Felde Auco [Augcken Kr. Wehlau] als Dienstgut mit einem Wergeld von 16 Mark […],
ut, si volente domino terra Litwinorum fuerit processu temporis subiugata, dictus Triskulle et fratres sui
et heredes eorumdem ea bona [que] progenitores eorum in dicta terra habuerunt, rehabere debeant ac
libere possidenda, predictis tamen tribus uncis nobis resignatis contradictione aliqua non obstante (PUB
IV 553).

8

http://prusija.lki.lt/Vietos/Veluva/V1.html
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geht es um den lit. PN *Skurd-eik-, der mit dem Suffix -eik- erweitert wurde.9
R. Trautmann bucht auch einen apr. PN mit der Wurzel skurd-: 1350 Scurdenne. Er erwähnt auch den lit. PN 1350 Schurdeyke, aus demselben Privileg, aber
betrachtet ihn als apr. und führt als Parallelen die lit. PN Scurde und Skurdẽlis
an (Trautmann 1925: 95). Hinsichtlich der oben angeführten Hinweise auf die
Herkunft und der Volkszugehörigkeit der Begünstigten ist nicht zu bestreiten,
dass Schurdeike Litauer gewesen ist.
Der in der Urkunde erwähnte lit. PN Nawte – *Naut- ist litauischer Herkunft, vgl. die lit. PN Naũtas, Naũčius, Nautẽlis, die zu apr. nautin ‘Not, Armut’
gestellt werden. (Zinkevičius 2008: 121, 292). In diesem Fall kann man auch
von einem Erbwort sprechen, vgl. die apr. PN Nawtarre, 1389 Naute, Nawtemer,
Nawtil, Nautile, Nawtinge (Trautmann 1925: 68). Die Endung -e mag entweder
substitutiven Charakters sein, indem sie die apr. Endungen -as und -s ersetzt,
oder hinzufügenden Charakters, indem sie entweder der vorhandenen apr. Endung hinzugefügt oder anstatt der apr. Endung verwendet wird10. Bemerkenswert ist die Tatsache, dass sowohl der lit. PN Nawte, als auch die oben genannten von R. Trautmann gebuchten apr. PN im 14. Jh. in den Urkunden des DO
verzeichnet sind. Das bestätigt, dass die PN mit naut- den Litauern und den
Preußen eigen waren.
4.

URKUNDEN VOM 2. JUNI 1353

Es gibt noch ein Privileg aus dem Jahr 1353, das am 2. Juni von dem Hochmeister Winrich von Kniprode in Marienburg unterschrieben wurde und aufgrund dessen noch 2 Haken Land an Brüder Ructa und Schacne und deren Vetter Nuwicz und Dargis verliehen wurden: 1353 […] vorlien und geben
Schacne und Ructa brudirn und Nuwicz und Dargis eren vettern und iren allen
rechten erben ii haken uf dem velde Gauladin […] (OF 105, 71v). Diese Urkunde
wurde auch in den PUB komprimiert erwähnt: 1353 Juni 2. Marienburg. Derselbe [HM Winrich von Kniprode] verleiht den Brüdern Schacne und Ructa und
ihren Vettern Nuwicz und Dargis 2 Haken im Felde Gauladin [Gauleden, Kr. Wehlau]
[zu denselben Bedingungen wie in Nr. 162. Datum und Zeugen wie in Nr. 162 mit den
dort angegebenen Varianten] (PUB V 92).
9
10
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Wegen des Suffixes s. Skardžius 1996: 159–160.

Wegen der Endungen der apr. PN in den historischen Urkunden s. Sinkevičiūtė, Stundžia 2001:
53–60.
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In beiden Texten werden die begünstigten Brüder und deren Vetter nicht direkt als Litauer bezeichnet. Es gibt aber einen Hinweis auf die frühere Urkunde
Nr. 162 und eine Bemerkung, dass den Brüdern Ructa und Schacne und deren
Vettern Nuwicz und Dargis der 2 Haken große Grundstück unter denselben Bedingungen wie den im Privileg Nr. 162 genannten Swelgutte und Neydis11 verliehen wird. Die beiden letzteren Personen werden als Litauer bezeichnet, deswegen werden auch die bei der Verleihung der Grundstücke an Flüchtlinge aus
Litauen üblichen Bedingungen angeführt. Diese Tatsachen darf man als überzeugend betrachten, d. h. dass die genannten Brüder und Vettern Litauer waren.
Der PN Schacne ist nicht eindeutig. Einerseits könnte man darin lit. *Šakūnsehen, dessen Herkunft indes fraglich ist. Der Name könnte aus *šak- und dem
patronymischen Suffix *-ūn- gebildet sein. Vgl. die lit. hist. PN 1619 Urban
Szakaytis; 1695 Jakub Szakinis; 1729–1771 Petri Szakulis (IAK). Vgl. auch den lit.
PN Šakū́nas, der mit dem patronymischen Suffix -ūnas von den einstämmigen
lit. PN Šakà, Šãkas, Šakỹs abgeleitet ist, oder aus lit. šakū ̃nas ‘ein verzweigter,
ästiger Baum’ (LPŽe; Zinkevičius 2008: 523). Andererseits wäre vielleicht auch
*Skakūn- (?) möglich, s. LPŽe. Es ist wirklich nicht unmöglich, dass 1353 vielleicht die früheste Variante des heutigen lit. PN Šaknas erwähnt wurde.
Die litauische Herkunft des PN Ructa ist nicht kompliziert zu beweisen.
Man findet lit. PN mit der Wurzel rukt- sowohl unter den historischen, als auch
unter den gegenwärtigen lit. PN: vgl. 1637 Krzysztoph Ruktis (IAK) und Rukùtis
(Zinkevičius 2008: 318). Es ist zweifellos so, dass es auch einen lit. PN *Rukta
gegeben hat. In diesem Fall kann man auch von der Endung –a sprechen.
Der Name des Vetters von Schacne und Ructa – Nuwicz könnte auch litauischer Herkunft sein. Vgl. den lit. hist. PN 1802 Bartholomeaus Nuwizas und
die gegenwärtigen lit. PN, die eine verwandte Wurzel besitzen: Novas, Novỹs, Novìkas (LPŽe; Zinkevičius 2008: 315). Es ist nicht einfach, die Endung
-icz zu deuten. Da käme vielleicht auch eine andere Interpretation des PN in
Betracht, und zwar die der zweistämmigen Herkunft: *No-vyd- (?). Vgl. die
lit. PN Nó-gaudas, Nó-kuras, Nó-minas (Zinkevičius 2008: 122). Wegen der
Schreibung u und o sollte man bemerken, dass sie beim Fixieren der baltischen
PN von den Beamten des DO auch nicht richtig verstanden und verwechselt
11

[…] dem Bruder Swelgutten und ihrem Vetter Neydis, den Littowen, 2 Haken im Felde Ubelithen [Obelitten, Kreis Königsberg] als von Zehnten und bäuerlicher Arbeit freien, erblichen Besitz gegen den in Preußen üblichen Dienst mit Pferden und Waffen in Heeresfolge und Burgenbau. Wird das Land Littouwen
einst gewonnen, so wird man sie auf ihr Begehren seczczen widder uff das felt czu Welun, wobei sie die
2 Haken dem Orden auflassen (PUB V 92).
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sein konnten12 . Der zweite Stamm –vyd- kommt in der lit. Anthroponymie
auch sehr oft vor, vgl. die lit. PN Mañtvydas (LPŽe), Liáud-vydas, Rám-vydas,
Sùr-vydas und lit. iš-výsti (iš-výdo) ‘erblicken, bemerken’ (Zinkevičius 2008:
160). In der apr. Anthroponymie gibt es auch viele PN mit wyd-: 1387 Arwide,
1401 Eytwyde, 1370 Nerwyde. (Trautmann 1925: 14, 27, 70). Es gibt noch das
Problem von -cz. -cz kann man als die adaptierte Schreibung der Endungen -ds
-ts, -tz ansehen, wie in den apr. PN Mawcze aus den *Mauts, *Mauds, *Maudis,
auch Micze aus *Mits, *Mitis13. Man könnte vielleicht zu dem Schluss kommen,
dass es sich im Falle von Nuwicz um die früheste bekannte Erwähnung des lit.
PN *Novyds / *Novydas handelt.
Als Beweis der litauischen Herkunft des Namens Dargis können die hist.
lit. PN aus dem 17. Jh. 1658 Josephi Dargis; 1816 Józef Dargis; 1667 Petri Dargys behilflich dienen (IAK). Vgl. auch den lit. PN Dárgis und aus dem lit. dargùs ‘feuchtkalt; eklig, unangenehm, nicht schön; ärgerlich, gereizt’ (LPŽe). Vgl.
auch die lit. PN Dargas: Dárgis, Dargỹs, Dagus; Dargỹs (LPŽe; Zinkevičius
2008: 280, 573). Es ist deutlich, dass der lit. PN Dargis seit 1353 bekannt ist.
Noch eine Urkunde unterzeichnet von dem Hochmeister Winrich von Kniprode am 2. Juni 1353 in Marienburg liefert zwei weitere lit. PN. Den Brüdern
Kirkle und Wydemyns werden 2 Haken Land auf dem Feld Gauleden (Kr.
Wehlau) verliehen: 1353 […] und gegeben kirkle und wydemyns brudirn und iren
beyden rechte erbin ii koken uf deme velde gauladin an ackir wesen und weyden […]
(OF 105, 72r). Das Privileg wurde auch von den Verfassern der PUB kurz mit
dem Hinweis auf die in vorhergehenden Urkunden erwähnten Verleihungsbedingungen besprochen, ohne einen Auszug des Urkundentextes angegeben zu
haben: 1353 Juni 2. Marienburg. Derselbe [HM Winrich von Kniprode] verleiht den
Brüdern Kirkle und Wydemyns 2 Haken im Felde Gauladin [Gauleden, Kr. Wehlau]
[zu denselben Bedingungen wie in Nr. 162. Datum und Zeugen wie in Nr. 162 mit den
dort angegebenen Varianten] (PUB V 165). Es handelt sich um noch eine Grundstückverleihung an Litauer.
12

13
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Die Behauptung, dass o- und u-Laute beim Fixieren der baltischen Personen- bzw. Ortsnamen
von den Ordensbeamten oft verwechselt wurden, lässt sich durch Belege nachweisen. Z. B. bei
den von G. Gerullis aufgeschriebenen Ortsnamen ist die o- und u-Verwechslung ganz oft der
Fall: 1328 Clupien, 1328 Clopien (66); 1319 Kodyen, 1330 Cudyn (67); 1351 Musing, 1445 Mossing; 1305 Wuxtenyken, 1382 Woxteniken (209); (Gerullis 1922: 66, 67, 103 und 209). Derartige
o- und u-Verwechslungsfälle sind auch unter den von R. Trautmann fixierten Personennamen
zu finden: 1348 Bundike, 1386 Bundiko und Bondiko; 1419 Busgede und Bosegede; 1299 Kortye,
1336 Curtio; 1399 Tustyr, Tostyr; Tuniko, Tonike (Trautmann 1925: 21, 49 und 110).
Wegen der Endungen der apr. PN in den historischen Urkunden s. Sinkevičiūtė, Stundžia 2001:
53–60.
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Der PN Kirkle ist wahrscheinlich ein lit. PN *Kirk-il-, vgl. die lit. hist.
PN 1679–1693 Stephang Kirka; 1729–1771 Anna Kirkalaycze; 14 Jh. Миколаи
Киркела; 1771 Martino Kirkia; 1816 Maciej Kirkiłło (IAK). Vgl. auch die gegenwärtigen lit. PN Kìrkilas, Kir̃ kilas, Kirkilà, Kirkylà vielleicht aus dem lit. kir̃ kilas ‘eine Person, deren Sprechweise an den Vogelsingen erinnert; eine laut sprechende Person’ (LPŽe; Zinkevičius 2008: 579).
Der Name Wydemyns ist zweifellos ein zweistämmiger lit. PN, der aus dem
ersten Stamm wyd- und dem zweiten – myn-/-min- besteht, *Vid-min- oder
*Vid-min-as. Vgl. die lit. PN Výdmantas, Vìdmantas, Výdmontas (LPŽe; Zinkevičius 2008: 112, 118). Wegen -myn- vgl. die lit. PN Per-mìnas, Tul-mìnas,
Vis-mìnas aus miñti ‘meinen, im Kopf behalten, nicht vergessen; raten, denken,
sagen, glauben’; minti ṡ ̀ ‘Denken; Bewusstsein, Erinnerung’ (LPŽe). Vgl. die lit.
PN A-minas, Gùd-minas, Výd-minas (LPŽe; Zinkevičius 2008: 116). Der im
Jahr 1353 erwähnte lit. PN Wydemyns kann die früheste bisher bekannte Variante des gegenwärtigen lit. PN Výdminas sein.
Eine weitere Urkunde von dem 2. Juni 1353 wurde von demselben Hochmeister des DO unterschrieben. Die Verleihungsbedingungen des Grundstückes sind den in den vorhergehenden Urkunden erwähnten Bedingungen
identisch. Aufgrund des Privilegs wird den Brüdern Werxna und Luxis und
deren Vetter Trampz ein Stück Land in Gauladin [Gauleden, Kr. Wehlau] verliehen: 1353 […] unseren getruwen werxna und luxis brudern unde trampz irem vettern und ir aller rechten erbin und nachkomelingen uf deme velde gawladin mit wesen weyden und ackirn […] (OF 105, 72v –73r). Zu Werxna vgl. die lit. hist. PN:
1625 Jan Werkſnaytys; 1679 Elizabethe Werksnaijcia; 1678-1691 Joannis Werksnelis;
1691 Adam Werksnis, auch Werksnys, Werxnis u. a.; 1757–1767 Werksnatis (IAK).
Vgl. noch die lit. PN Verksnỹs, Verksnis und lit. verksnỹs ‘eine schnell in Weinen ausbrechende oder andauernd weinende Person’. (LPŽe; Zinkevičius 2008:
582). Es wird deutlich, dass das litauische Personennamengut durch einen neuen PN *Verksna ergänzt wird.
Die Litauer haben bestimmt auch den PN Luxis bzw. *Lukš- gehabt. Das
bestätigt die Verbreitung des Stammes Lux- bzw. lit. *Luks- / *Lukš- unter den
altlitauischen PN, vgl. 1628 Marcin Lux; 1660 Martini Łuxa; 1706 Andreas Luk
szis; 1779-1781 Mateusz Łuks; 1795 Piotr Łukszys (IAK). Vgl. auch Lukšà, Lūkšà,
Lùkšas, Lukš, Lùkšis, Lukšỹs, Lukšius. Wahrscheinlich stammen die PN aus
dem Spottnamen, der auf lit. lùkšas, -à ‘jmd. mit großen, abstehenden Ohren;
albern, nicht hurtig’ zurückzuführen ist (LPŽe).
Der Name des Vetters von Werxna und Luxis – Trampz ist nicht eindeutig,
ungeachtet dessen, dass einige lit. hist. PN bekannt sind, vgl. 1551–1555 Jacubas
Trąponis; 1697 Andreas Trąmpowski; 1808–1820 Wincentius Trąbecki (IAK), ist es
schwer, dessen litauische Herkunft nachzuweisen. Vgl. den lit. PN Trámpas,
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wahrscheinlich germanischer Herkunft, vgl. die dt. PN Tramp, Trampp, Tramp(e)
(LPŽe; FN 2005: 673). Z. Zinkevičius behandelt den lit. PN Тромпель in der
Kategorie „Sonstiger Personennamen litauischer bzw. baltischer Herkunft“ indem er ihn mit dem lit. PN Trapas vergleicht. Laut Z. Zinkevičius ist der
Wurzel [Tramp-] der im Russischen adoptierte diminutive Suffix -elis/-ель hinzugefügt. (Zinkevičius 2008: 619). Es ist offensichtlich, dass es im 14. Jh. PN
der Litauer germanischer Herkunft sein konnten.
Es gibt noch ein weiteres Privileg vom 2. Juni 1353, das von dem Hochmeister Winrich von Kniprode unterschrieben wurde. In diesem Fall wird sehr klar
angegeben, dass die begünstigten Brüder Triczczan, Narunde ir Slaps/Elapz14,
denen wiederum 2 Haken Land verliehen wurden, Litauer sind: 1353 […] und
geben unsern triczczan narunden slaps/elapz brudern littowen iren rechten erbin ii
hokin uf dem velde czu gau lyncayn gelegin […] (OF 105, 80r). Die kurze Beschreibung des Privilegs in den PUB lautet: 1353 Juni 2. Marienburg. Derselbe verleiht
seinen getreuen Triczczan, Narunden, Elapz brudern Littouwen, 2 Hacken im Felde
Lyncayn [Linkehnen, Kr. Wehlau] [zu denselben Bedingungen wie in Nr. 162. Datum
und Zeugen wie in Nr. 162 mit den dort angegebenen Varianten] (PUB V 165) liefert
dieselbe Information.
Der PN Triczczan, lit. *Trič-an- oder lit. *Trič-on-, vgl. lit. hist. PN
1729–1771 Casimiri et Annae Trycianove; 1729–1771 Martinus Trycionis; 1729–
1771 Mathias Tryczunas (IAK), auch die gegenwärtigen lit. PN Trìčius, Tričỹs,
Trìčas, Tryčius, lit. trìčas ‘eine leidenschaftliche Person’ (LPŽe; Zinkevičius
2008: 567).
Es ist nicht klar, ob man bei diesem PN mit der Endung -an15 oder -on zu
tun hat.
Die Deutung des lit. PN Narunde ist schwierig, weil die einzige Überlieferung keine sichere Grundform zulässt. Vielleicht lit. PN *Nar-und-is (?),
mit dem seltenen Suffix -und- abgeleitet (zum Suffix s. Skardžius 1996: 102).
14

15

In der Überschrift der Handschrift der Urkunde ist der erste Buchstabe des PN nicht klar geschrieben, es handelt sich daher entweder um Slapz, oder Elapz. Im Text aber steht ganz klar
elapz. (OF 105, 80 r). Die Verfasser der PUB haben sich wahrscheinlich auf die Schreibweise des
PN im Text des Privilegs gestützt und ihn als Elapz betrachtet (PUB V 165). Solche Leseart ist
aber nicht völlig überzeugend.

Der PN Triczczan ist nicht eindeutig mit der explizit ausgedruckten Endung an, sondern mit
einem krummen oder konvexen „Strich“ über dem Buchstaben a geschrieben. Unter solchen
„Strichen“ sind meistens entweder der ausgelassene Buchstabe n oder m zu verstehen, manchmal
aber auch andere. Vgl. auch die Schreibweise der Wörter allen, brechen (alle mit dem konvexen
„Strich“ über dem ganzen Wort; breche mit dem gewölbten „Strich“ über -che) in derselben Urkunde und die des Wortes kumpthur (kupthur mit dem krummen „Strich“ über -up- in „Erwin
von Stockheim ku[m]ptur von brandeburg“) aus der vorhergehenden Urkunde. (OF 105, 80 r).
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Weiter kann man annehmen, dass hier der Stamm nar- vorliegt, vgl. die lit. PN
Nãras, Narẽlis, Narùtis (Zinkevičius 2008: 120). Hypothetisch ist so ein lit. PN
möglich, aber er bedarf noch gründlicher Analyse.
Gewisse Schwierigkeiten bestehen auch bei der Behandlung des PN Slapz
bzw. Elapz und zwar wegen dessen undeutlicher Schreibung. Wenn man die
Tatsache nicht außer Acht lässt, dass es sich um drei Brüder Litauer handelt,
von denen zwei litauische Namen getragen hatten, könnte man logischerweise
annehmen, dass auch der Name des dritten Bruders *Slaps- litauischer Herkunft sein könnte. Vgl. den lit. PN Slapšỹs, dessen Herkunft nicht ganz klar ist,
vgl. lit. slapstýti, slãpsto, slãpstė ‘verbergen; umfangen, verwöhnen’, oder slapùs
‘zum Verstecken geneigt, einer, der sich vor der Öffentlichkeit fürchtet; verschlossen; eine heimlich wirkende, heimtückische Person’ (LPŽe).
Es ist noch eine Urkunde vom 2. Juni 1353 überliefert. Aufgrund des Privilegs wurden den Litauern Elsche und Meczcze 2 Haken Land unter den oben
besprochenen Bedingungen verliehen: 1353 […] vorlien und geben unseren getruwen Elsche – Meczcze syne vetter den littowen eren rechten erben und nachkomelinge
ii hoken uf deme felde lyncayn […] (OF 105, 79r). Dieselbe Information über die
Begünstigten und die Verleihung findet man auch in den PUB: 1353 Juni 2.
Marienburg. Derselbe verleiht den getreuen Elsche und dessen Vetter Meczcze, den
Littouwen, 2 Hacken im Felde Lyncayn [Linkehnen, Kr. Wehlau] [zu denselben Bedingungen wie in Nr. 162. Datum und Zeugen wie in Nr. 162 mit den dort angegebenen
Varianten] (PUB V 93).
Der Name des ersteren Begünstigten Elsche könnte vielleicht litauischer
Herkunft sein. Vgl. den lit. PN Alsỹs, und vgl. lit. al ̃sas ‘Ermüdung’, alsà ‘Entkräftung, Mattheit’, alsùs ‘ermüdend’, alsúoti ‘atmen’, álsėti ‘atmen, schnaufen’.
(LPŽe). Z. Zinkevičius hält den Bestandteil Als- für preußisch, der als Erbwort
in den lit. einstämmigen PN Alsỹs, Alséika, Alsẽvičius erhalten ist (Zinkevičius
2008: 74). Es ist wahrscheinlich, dass der behandelte Name als lit. *Als- oder
*Alš- zu betrachten ist.
5.

URKUNDE VOM 3. JUNI 1353

Einen Tag später, am 3. Juni 1353, hat der der Hochmeister des DO Winrich von Kniprode in Marienburg eine weitere Urkunde unterzeichnet und damit den Brüdern, Flüchtlingen aus Litauen Dinguttis und Util 2 Haken Land
unter den üblichen Bedingungen verliehen: 1353 […] gebin mit der gebitegen rate und willen Dinguttis und Util den brudirn und iren beyden rechten erbin ii hocken
uf dem velde tzu lyncayn im wesen weyden und ackir […] (OF 105, 80v). In den
PUB liefern die Verfasser eine solche Beschreibung des Privilegs: 1353 Juni
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3. Marienburg. HM. Winrich von Kniprode verleiht den Brüdern Dinguttis und Util
2 Hacken im Felde zu Lyncayn [Linkehnen, Kr. Wehlau] [zu denselben Bedingungen
wie in Nr. 162] (PUB V 93–94).
Den Namen Dinguttis lit. *Ding-ut-is findet man in der litauischen Anthroponymie nicht. Die Wurzel ding- ist in lit. PN vorhanden, vgl. den lit. hist. PN
1665 Dinga (IAK) und die gegenwärtigen lit. PN Dìngas ir Dìnga (Zinkevičius
2008: 280). In diesem PN ist das diminutive Suffix -ut- nachweisbar (LKŽe).
Die Wurzel ding- war auch den apr. PN bekannt, vgl. die apr. PN Dynege, Dingele, Dingete, Dingone, Dingocz, Dyngun (Trautmann 1925: 24–25).
Die Deutung des PN Util ist kompliziert. Man könnte ihn vielleicht als
lit. *Atil-, vgl. die lit. PN Ãtas, Atùtis, Ãtikis, Ãt-noras (Zinkevičius 2008: 396)
betrachten. Der PN Vtil wird von R. Trautmann für einen apr. PN gehalten
(Trautmann 1925: 111). Da der Autor keine Deutung des Namens anführt,
bleibt sie unklar. Man kann nur annehmen, dass den PN Util Litauer und Preußen kannten.
6.

URKUNDE VOM 9. JANUAR 1355

Im Jahr 1355, am 9. Januar, hat Marschall Sifrid von Dahenvelt in Tapiau ein
Privileg unterschrieben und damit drei Söhnen von Alxen – Ykins, Girstaute,
Wilant und deren Vetter Mecze 1 Haken Land in Linkehnen (Kr. Wehlau)
verliehen: 1355 […] und gebin unsern getruwen Alxen kinderen ykins girstauten wilant und eren vettern mecze den littowen und eren rechten erbin und nachk[ommlingen] […] (OF 105, 79v). Das Privileg wird en passant auch in den PUB behandelt: 1355 Januar 9. Tapiau. Der Oberste Marschall Sifrid von Dahenvelt verleiht mit
Rat seiner DO-Brüder seinen getreuen Litauern Ykins, Girstaute, Wilant Söhnen des
Alxen und ihrem Vetter Mecze, damit sie besser dienen können, einen Haken im Felde
Lyncayn [Linkehnen, Kr. Wehlau] in angewiesenen Grenzen zu denselben Bedingungen
wie ihr dortiges anderes Gut [vgl. die Verleihung 1353 Juni 2.] (PUB V 168). Alle
genannten Verwandten sind Litauer.
Zu dem im Privileg erwähnten PN des Vaters Alxe lit. *Alks- vgl. die lit.
PN Aksas, Alksẽvičius (Zinkevičius 2008: 277, 517). Z. Zinkevičius behauptet,
dass Alks- aus Als- stammen könnte, die in den lit. PN Alsỹs, Alséika erhalten
ist (Zinkevičius 2008: 74).
Unklar ist der PN Ykins. Vielleicht lit. PN *Aikinis / *Aikinas oder *Eikinis
/ *Eikinas. Vgl. den lit. PN Eĩkinas, der wahrscheinlich aus dem lett. PN Eiķins,
der letztere aber seinerseits aus dem dt. PN Eicken stammt (LPŽe).
Die litauische Herkunft des Namens Girstaute lit. *Girs-taut- kann nicht bezweifelt werden. Vgl die lit. hist. PN 1728-1776 Casimirus Girsa; 1830 Mariana
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Girstatowiczowa. (IAK), auch den lit. PN Gìrstautas (LPŽe; Zinkevičius 2008: 94,
148). Der PN Girstaute ist ein zweistämmiger PN aus girs- und -taut-. Der erstere wird mit lit. iš-gir̃s-ti ‘hören’, und der zweite mit lit. tauta ‘Volk’ verglichen.
Den PN kennen auch die Altpreußen. Vgl. die apr. PN Girstawte, 1378 Girstot,
1388 Girstenne; 1309 Waystauthe, 1425 Rytawte (Trautmann 1925: 33, 114, 83).
Es ist möglich, dass der 1355 erwähnte PN Girstaute eine frühere Erwähnung
des gegenwärtigen lit. PN Girstautas ist.
Der Name Wilant enthält eine litauische Wurzel *vil-, vgl. die lit. hist. PN
1621–1646 Petrus pauli Wilanis; 1681Valentis Wiłaytis; 1685–1731 Joannis Wiłalis
(IAK). Zu *vil- s. lit. vìl-tis, vìliasi ‘hoffen’ (Zinkevičius 2008: 304 und 161–
162). Den PN Wilant kann man vielleicht auch als einen zweistämmigen PN
betrachten, der aus dem ersten Stamm vil- (s. oben) und dem zweiten ant-, der
mit der Präp. añt, (dial. añ) verbunden wird, besteht (Zinkevičius 2008: 74).
Nicht einfach ist auch den Namen Mecze zu deuten (s. auch oben den PN
Meczcze in der Urkunde von 1353). Das lit. hist. Namengut verfügt über die
PN 1644 Nicolai Mecis; 1652–1672 Matthiae Meculis; 1708–1740 Symonis Mecuł (IAK), die für Litauer charakteristisch gewesen sind, sie scheinen aber polnischer Herkunft zu sein. Vgl. die lit. PN Mečỹs, Mẽčius, die offensichtlich aus
dem slaw. zweistämmigen PN Mečislavъ: mečь ‘Schwert’ + slava ‘Ruhm’ stammen. (Zinkevičius 2008: 473).
7.

URKUNDE VOM 16. JANUAR 1361

Noch ein Privileg, aufgrund dessen ein Stück Land von 2 Haken an Wiculle und Morsis verliehen wurde, ist von Marschall Sifrid von Dahenvelt am
16. Januar 1361 in Königsberg unterzeichnet worden: 1361 […] gebin unsirn getruwen wirullen morsis eren rechten erbin und nachkomelingen ii hoken akirs uf deme
velde lyncayn czu erem alden gute […] (OF 105, 79v). Eine kurze Darstellung des
Privilegs ist auch in den PUB überliefert, die auf dieselben Bedingungen und
Umstände der Grundstückverleihung in dem vorhergehenden Privileg vom 9.
Januar 1355 hinweist: 1361 Januar 16. Koenigsberg. Mit der vorausgehenden gleichlautende Verleihung von 2 Hackn auf dem Felde Lyncayn (Linkehnen, Kr. Wehlau)
an die treuen Wiculle und Morsis (PUB V 549). Daraus kann man schießen, dass
Wiculle und Morsis Litauer gewesen sind.
Der im Privileg erwähnte PN eines der Begünstigten Wikulle, lit. *Vik-ul-,
zeigt eine in lit. PN verbreitete Wurzel vik-. Vgl. lit. hist. PN 1635–1731 Paulus
Wikus; 1691–1781 Marting Wikugaylis (IAK). Vgl. auch die lit. PN Vikùtis, Vìkas und lett. PN Viķis (LPŽe). Z. Zinkevičius hält den Stamm vik- für ererbt,
dessen Bedeutung für ausgeblichen, vgl. die lit. PN Vìkas, Vikáitis, Viknas
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(Zinkevičius 2008: 161, 303). Der PN Vìkas ist ein einstämmiger PN, es sind
aber auch dessen suffigierte Varianten bekannt, z. B. die oben genannten
Vikùtis, Vikáitis, Viknas. An diesen suffigierten lit. PN schließt sich auch der
lit. PN *Vik-ul- an.
Der Name des zweiten Begünstigten, des Litauers Morsis, lit. *Mors-is /
*Mars-is (?) /*Murs-is (?) / *Murz-is (?), ist nicht klar. Man könnte vielleicht
annehmen, dass es sich auch in diesem Fall um Verwechslung der Laute o : a :
u handelt. Vgl. auch den lit. hist. PN 1610 Kasper Morsanis (IAK).

SCHLUSSFOLGERUNGEN
1. In dem vorliegenden Beitrag wurden 27 litauische PN, aus dem OF 105 behandelt. In neunzehn Fällen liegt litauische Herkunft der PN, in zwei Fällen – litauisch-altpreußische vor, in einem Fall ist unklar, ob deutsche oder
litauische Herkunft anzunehmen ist, in einem Fall ist slawische Herkunft
nachzuweisen. Vier Fälle sind unsicher. Die in dem Beitrag behandelten
PN sind wahrscheinlich die frühesten Erwähnungen dieser litauischen PN.
2. Bei der Untersuchung des OF 105 wurden Beweise für wichtige historische
Details gefunden. Die Urkunden aus den Jahren 1340 und 1353 überliefern,
dass in der ersten Hälfte des 14. Jh.s im Samland auch Litauer gewohnt haben. Sie waren meistens Flüchtlinge aus Litauen, denen von dem DO zu
preußischem Recht Grundstücke erbrechtlich verliehen worden sind. Diese
Tatsache ist wichtig für die Siedlungsgeschichte.
3. Bei der Analyse des Privilegs aus dem Jahr 1350 wurde eine fehlerhafte
Deutung des PN Schurdeike entdeckt. Bis jetzt wurde der PN, gestützt auf
die Feststellung von R. Trautmann, als ein altpreußischer PN betrachtet, weil der Autor den in der Urkunde erwähnten Begünstigten Namens
Schurdeike für einen Altpreußen gehalten hatte. Die Nebeninformationen,
auf die in den Angaben der Urkunde gedeutet wird, sprechen für litauische
Herkunft des Begünstigten und dessen Namen aus.
4. Die Erforschung der in den Handschriften des OF 105 überlieferten PN
wird durch die unklare Wiedergabe der lit. PN in vielen Fällen erschwert.
5. Eine eindeutige Erklärung, bzw. genaue Deutung einiger behandelten PN
ist nicht möglich. In den meisten Fällen lassen sich nur Stämme der PN
rekonstruieren, die Endungen können aufgrund der überlieferten Formen
der PN nicht sicher hergestellt werden.
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Lietuvių asmenvardžiai vokiečių ordino
dokumentuose
S A N T R AU K A
Vokiečių ordino folianto Nr. 105 (tekste – OF 105) tyrimai yra labai svarbūs baltų
onomastikai. Nors šį foliantą XX a. pradžioje tyrinėjo garsūs onomastai Jurgis Gerulis ir
Reinholdas Trautmannas, domėjęsi ir rinkę tik senuosius prūsų vietovardžius ir asmenvardžius, jame tebėra daug onomastikai svarbios neištirtos medžiagos. Kalbamasis foliantas
yra Vokiečių ordino, daugiausia XIV a., privilegijų, kuriomis skiriami žemės sklypai prūsams ir lietuviams, rinkinys. Labai reikšmingas faktas, kad OF 105 esama daug lietuvių
asmenvardžių, kurių dalis aptariama šiame straipsnyje. Tyrinėti OF 105 esančią medžiagą
labai sudėtinga dėl varijuojančios keleto dokumentus rašiusių asmenų rašysenos, o ypač
dėl skirtingo onimų užrašymo. Esama daug taisymų, braukymų ir pastabų, dokumentai
prastos būklės, ypač pergamentai, todėl tam tikri tekstų fragmentai, o kartu ir onimai –
sunkiai perskaitomi.
Lietuvių asmenvardžių užfiksuota ir kituose istoriniuose šaltiniuose, pavyzdžiui, „Lietuvos kelių aprašymuose“ (vo. Litauische Wegeberichte), esančiuose žymiajame rinkinyje
Scriptores rerum Prussicarum, kuriame gausu prūsiškų ir lietuviškų onimų iš XIV a. dokumentų. Iki šiol tyrinėti lietuvių asmenvardžiai surinkti iš žymiai vėlyvesnių istorinių šaltinių bei bažnytinių knygų.
Šiame straipsnyje aptariami 27 OF 105 rasti asmenvardžiai, kuriais vadinti prūsai ir
lietuviai, pabėgę iš Lietuvos ir įsikūrę Prūsijoje. Antroponimai pateikiami chronologine
dokumentų surašymo tvarka. Aptariant kiekvieną lietuvių asmenvardį, pateikiamas kontekstas iš OF 105 dokumentų ir duomenys lyginami su medžiaga iš Prūsų dokumentų
knygų (vo. Preußische Urkundenbücher). Straipsnyje bandoma kritiškai analizuoti šaltinius
ir aptariamų antroponimų etimologiją.
Įteikta 2015 m. spalio 20 d.
DA R I US I VO Š K A
Lietuvių kalbos institutas
Petro Vileišio g. 5, LT-10308 Vilnius, Lietuva
ddarius.ivoska@yahoo.de
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L ie t uv ių k a lb o s i n s t it ut a s
Mok s l i n ių t y r i mų k r y pt y s : istorinė antroponimika, istorinė
toponimika.

SENIAUSIOS LIETUVOJE
1599–1621 METŲ JONIŠKIO
KRIKŠTO METRIKŲ KNYGOS
JONIŠKIEČIŲ MOTERŲ
ASMENVARDŽIAI LIETUVIŲ
ISTORINĖS ANTROPONIMIJOS
KONTEKSTE
Personal Names of Joniškis Women from
the Oldest Lithuanian Baptismal Register
of Joniškis of 1599–1621 in the Context of
Lithuanian Historical Anthroponymy
A NOTACI JA
Vieni svarbiausių lietuvių istorinės antroponimijos šaltinių yra bažnytinių metrikų

knygos. Iš jų išsiskiria chronologiniu požiūriu ypač unikali, šiuo metu žinoma seniausia

Lietuvoje, Joniškio 1599–1621 m. krikšto registracijos knyga. Straipsnyje darybos požiūriu
daugiausia nagrinėjami 122 joniškiečių moterų antroponimai (antrieji dvinario įvardijimo

modelio nariai), išrinkti iš šios knygos. Be to, mėginama aptarti Joniškio gyventojų (moterų) asmenvardžių darybos situaciją bendrajame XVI–XVII a. lietuvių istorinės antropo-

nimijos tyrimų kontekste.
E S M I N I A I Ž O DŽ I A I :

Joniškis, joniškietė, krikšto metrikų knyga, istorinė antroponimika, istorinis asmenvardis, daryba.
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A N NOTAT ION
Parish registers are among the most important sources of Lithuanian historical anth
roponymy. A chronologically unique baptismal register of Joniškis dating to 1599–1621,
which is currently the oldest known Lithuanian parish register in Lithuania, stands out in
the context of such registers. The article focuses on 122 anthroponyms of Joniškis women
from this register in terms of their formation (second components of the binary naming
model). What is more, it attempts to discuss the situation of the formation of personal
names of Joniškis female residents in the general context of Lithuanian research of histo
rical anthroponymy of the 16 th-17th century.
K E Y WO R D S :

0.

Joniškis, Joniškis woman, baptismal register, historical anthroponymy, historical personal name, word formation.

ĮVADAS

Ankstyvasis XVI–XVII a. Joniškio istorinės antroponimijos sluoksnis kol
kas nedaug žinomas. Pirmiausia buvo pradėti tyrinėti seniausios 1599–1621 m.
Joniškio krikšto metrikų knygos įrašai, kuriuose gausu lietuviškų antroponimų
formų. Tik nedidelė dalis šių formų buvo paskelbta studijoje apie lietuviškąsias
gyvenamųjų vietų vardų lytis nelietuviškuose XVI–XIX a. šaltiniuose (Garliauskas 1998: 152–153).
Pavienių joniškiečių vyrų įvardijimų su lietuviškos kilmės prievardžiais iš
tos pačios knygos nurodė šio straipsnio autorė (Ragauskaitė 1999: 155). Jai atlikus išsamesnę kalbamojo šaltinio asmenvardžių kilmės analizę, paaiškėjo, jog
tarp rekonstruotų lietuviškos kilmės joniškiečių antroponimų paplitę pravardiniai, o tarp atstatytų nelietuviškos kilmės asmenvardžių daugiausia susidariusių
iš įvairių krikščioniškų vardų lyčių (ilgųjų ir trumpųjų). Palyginus Joniškio ir
parapijos aplinkinių vietovių vardyną, nustatyta, jog joniškiečių asmenvardžiai
kilmės požiūriu skiriasi nuo kaimų gyventojų. Pastarųjų vardyne buvo dažnesni lietuvių senieji dvikamieniai asmenvardžiai, kuriuose dominavo lietuviškos
patroniminės priesagos (Ragauskaitė 2004: 16–17).
Toliau apžvelgus tos pačios bažnytinės knygos antroponimų slavinimo situaciją, prieita prie išvados, kad dauguma joniškiečių vyrų pavardžių užrašyta
su lietuviškomis patroniminėmis priesagomis -aitis, -ūnas, deminutyvinėmis
-ytis, -uilis, -uitis ir priesaga -iškis, galėjusiomis turėti ir patroniminę reikšmę.
Tik pavienės pavardės turi slaviškas priesagas -ovič, -evič ir lenkiškas -sk- tipo
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Seniausios Lietuvoje 1599–1621 metų Joniškio krikšto
metrikų knygos joniškiečių moterų asmenvardžiai
lietuvių istorinės antroponimijos kontekste

priesagas. Be kita ko, buvo atkreiptas dėmesys į lietuviškų priesagų funkcionavimą moterų asmenvardžiuose (Ragauskaitė 2005: 66–67).
Pastebėjus minėtus joniškiečių antroponimų kilmės, slavinimo bei kt. ypatumus, šia publikacija yra tęsiamas Joniškio istorinio vardyno tyrimas.
Šio straipsnio tikslas – išsamiai aptarti 1599–1621 m. 122 joniškiečių moterų asmenvardžius (antruosius dvinario įvardijimo modelio narius) darybos
aspektu, atstatyti šių antroponimų lytis su lietuviškomis priesagomis ir palyginti jas su dabartinėmis lietuvių pavardėmis. Siekiant apibūdinti joniškiečių
asmenvardžių darybos situaciją to meto lietuvių istorinės antroponimijos tyrimų kontekste, dar bus mėginama nustatyti moterų antroponimų su lietuviškais darybos formantais paplitimą kitų Magdeburgo teisę turėjusių miestų (Vilniaus, Kauno, Kėdainių) istoriniuose vardynuose ir bent kelių senųjų parapijų1
(Krakių, Merkinės, Plungės, Sedos, Šiluvos, Švenčionių, Tytuvėnų, Žagarės)
vardynuose.
Medžiaga straipsniui daugiausia buvo surinkta iš seniausios 1599–1621 m.
Joniškio parapijos2 krikšto metrikų knygos3. Joniškio Švč. Mergelės Marijos
Ėmimo į Dangų bažnyčios klebonu nuo 1594 m. iki 1621 m. buvo Benediktas Sviechovskis. 1594 m. Joniškis sudegė, o po to vėl pamažu atsikūrė (Vasiliauskas 2005: 111). Manoma, kad būtent jo iniciatyva 1599 m. lotynų kalba
pradėtas rašyti šis bažnytinis šaltinis 4, o 1601–1606 m. Radvilos Našlaitėlio padedamas jis pastatė Joniškyje mūrinę bažnyčią ir ją išpuošė (LKD 79). Formaliai miestu Joniškis tapo tik 1616 m. liepos 4 d., kai buvo suteikta Magdeburgo
1

Straipsnio autorė dėkoja Vidui Garliauskui už vardyno konsultacijas dėl Lietuvos seniausių bažnytinių metrikų knygų.

2

Yra žinoma, kad Vilniaus vyskupas Jonas 1523 m. vizitavo tuo metu jo valdyto Šiaulių valsčiaus
pakraščius. Jo nurodymu keliose gyvenvietėse buvo įsteigtos parapijos, o viena tokia gyvenvietė
pavadinta Joniškiu. 1526 m. Joniškyje buvo pastatyta bažnyčia (Vasiliauskas 2005: 111).

3

Panašaus amžiaus yra seniausia išlikusi Berlyno apylinkių knyga (Grebeno, nuo 1578 m.), seniausia Latvijos knyga (Rygos Šv. Jokūbo katalikų bažnyčios, nuo 1588 m.) (dar žr. Mickienė,
Venislovaitė 2011: 155). Manoma, kad pačios ankstyviausios bažnyčių metrikų knygos buvo
pradėtos rašyti Italijoje (maždaug nuo XIV a. pradžios, o šiuo metu žinoma seniausia metrikų
knyga yra Prancūzijoje, Živri (Givry, Sonos ir Luaros dep.). Ji prasideda nuo 1334 m. Vokiškai kalbančiuose kraštuose metrikų knygų taip pat atsirado XIV a. Štai Bazelio archyve yra
1380–1751 m. mirties ir jungtuvių metrikų knygos, saugoma Bazelio krikšto metrikų knygos
dalis (1390–1407 m.). Seniausios Lenkijos metrikų knygos – tai Gdansko Švč. Mergelės Marijos
parapijos (nuo 1530 m.), Bochnios (nuo 1559 m.) (Garliauskas 2010: 3–4). Berods, ankstyviausia išlikusi būtent krikšto metrikų knyga Italijoje yra 1396 m., o Prancūzijoje – 1467 m. (Žilys
2012: 131).

4

Straipsnio autorė rengia šio senojo bažnytinio šaltinio publikaciją (kartu su Vidu Garliausku).
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privilegija5 (Kryževičius 1981: 133). Galbūt po šio didžiojo 1594 m. gaisro ir
buvo pasirūpinta, kad metrikų knygos būtų tvarkingai pildomos.
Šaltinio antraštė „Liber Baptisatoru[m] ǁ Ecc[lesi]æ Parochialis Jani=ǁscensis ab Anno 1599. – ǁ usq[ue] ad An[n]um ǁ 1621. –“. Priešlapyje yra užrašytas dar vienas pavadinimas „CATA: ǁ LOGVS. ǁ BAPTISATO: ǁ RVM. EC: ǁ
CLESİÆ. ǁ IANİ: ǁ SCEN: ǁ SİS.“. Rankraštinė knyga rašyta lotynų ir lenkų
kalbomis. Nuo 1–79 lapo (1599–1606 m.), 195v–222 lapo (1617–1618 m.) rašyta
lotynų kalba, o nuo 80–195 (1606–1616 m.), 222v–272 lapo (1618–1621 m.) –
lenkų kalba. 1599 m. 2 lape yra įrašas lenkų kalba, kurio dalis užbraukta raštininko. Lotyniškų metrikų dar esama 236, 269 ir 271 lapuose. Visoje knygoje
lotynų kalba nuosekliai surašyti metų ir mėnesių pavadinimai. Palyginus braižą
matyti, kad šią knygą galbūt rašė keli skirtingi asmenys. Krikšto data nurodoma
pagal šventes. 1599–1621 m. Joniškio krikšto įrašų formulės nebuvo nusistovėjusios, jų rašymo tvarka metams bėgant keitėsi ir įvairavo. Matyti, kad neretai
įrašo tekstas buvo trumpinamas. Dalyje knygos rašyti tik asmenų (vyrų ir moterų) vardai, nerašomi jų antrieji įvardijimo nariai (nuo 50–188v lapo, o būtent
nuo 1604–1616 m.) 6.
Krikšto ir kt. bažnytinių ceremonijų tekstai (pavyzdžiui, 1616 m. katalikų
agenda – joje užrašyti apeigynai galbūt buvo dar senesni), metrikų formų pavyzdžiai, kuriais atlikdamas ceremonijas ir rašydamas bažnyčios metrikų knygas galėjo remtis kiekvienas kunigas, tuo metu jau buvo žinomi (Garliauskas
2001: 214–215). Su šiomis apeigynų formomis greičiausiai buvo susipažinę ir
dauguma to laiko bažnytinių metrikų raštininkų (klebonai, vikarai, vienuoliai).
Tačiau, matyt, bažnytinių metrikų įrašų forma bene labiausiai priklausė nuo rašiusiojo kompetencijos, bendros erudicijos, kilimo vietos, tautybės, lingvistinio
pasirengimo ir jo požiūrio į atliekamą darbą.
5

Pagal ją valdovas pasiliko teisę skirti Joniškio miestui vaitą. Vaitas galėjo skirti iš miestiečių
lentvaitį, o patiems miestiečiams rinktis suolininkus, burmistrą ir tarėjus. Miestui buvo leista
pasistatyti rotušę, joje vykdyti teismo procesus, leista rengti savaitinį ketvirtadienio turgų, patvirtinti du metiniai prekymečiai, miestui duotas antspaudas ir kt. (Vasiliauskas 2005: 111). Ši
Magdeburgo teisė buvo modifikuojama, pritaikoma Lietuvos sąlygoms. Miestai patys galėjo ją
papildyti, skelbdami miesto gyvenimo nuostatus, vadinamuosius vilkierus (Kiaupa 1998: 170).
Remiantis Žemaitijos savivaldžių miestų dokumentais Lietuvos Metrikoje ir kitais istorijos šaltiniais, nustatyta, kad šios savivaldos teisės dar buvo patvirtintos vėliau: 1635 m., 1650 m.,
1679 m., 1718 m. ir 1736 m. (Tyla 1988: 5, 10, 15, 21). 1776 m. buvo panaikintos Joniškio miesto,
kaip ir daugelio kitų Lietuvos miestų, Magdeburgo teisės, ir Joniškis perėjo dvaro priklausomybėn. Vėliau Joniškio miesto savivalda trumpam buvo grąžinta 1791 m. ir 1794 m., o ilgesniam
laikotarpiui grąžinta tik 1840 m. (Tyla, Miškinis 1981: 86, 87, 91).

6

Dar žr. Garliauskas 1998: 139; Žilys 2012: 126–127.
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Tikrąsias Joniškio gyventojas identifikuoti padėjo įvairios nuorodos. Tai: le.
Janiszki ‘Joniškisʼ, le. Ƶ miaſta ‘Iš miestoʼ, le. Ƶ miaſta Ianiskiego ‘Iš Joniškio miestoʼ, lo. de Civitate Ianiβek ‘Iš Joniškio miestoʼ, lo. de Janisʒek ‘Iš Joniškioʼ, pvz.:
1617 Zophia Macieio{wa}7 de C[ivi]tate8 Ianisʒek JNŠ 2049; 1618 Patr[ini] <…> Dorota Mikołoiowna de Ciuitate Ianiβek JNŠ 217; 1601 Janiszki <…> Paluła Mixiene
JNŠ 29v; 1617 Ƶophia Paginayciowa de Civitate Ianisʒek JNŠ 198v; 1621 K[uma]
Dorota Palułaiciowna Ƶ miaſta Ianiskiego z ulicẏ Szawelskieẏ JNŠ 261; 1617 Giendruta Paruyciowa de C[iui]tate Ianisʒek JNŠ 202; 1618 Pat[rini] <…> Ƶofia Pietrayciowa de ciuitate Ianiβek JNŠ 221; 1621 K[uma] ʒ miaſta Vlici βawelskiei Pełania
Rudiβkaiciowna JNŠ 263; 1620 M[atka] Gęndruta Sowdiowa <…> Ƶ miaſta JNŠ
253v; 1599 Barbara Sʒymkowna <…> omnes de Janisʒki{e} JNŠ 1 ir kt.
Joniškietes padeda identifikuoti ir gatvės (Dvaro, Šiaulių, Upytės, Vokiečių)10, kuriose jos gyveno, pvz.: 1619 Kuma Marina ʒ dworskieÿ vlici. JNŠ 233;
1617 K[uma] Dorota Gabriciowna Ƶ miaſta z Vlicÿ Niemieckieÿ JNŠ 258; 1621 Niemieckiei Vlici <…> K[uma] Ʒofia Golminowa JNŠ 270v; 1621 Ƶ miaſta Vlici βawelskiei Elena Kalwiβiowa JNŠ 266; 1621 Ƶ miasta Vlici βawelskiei M[atka] Ańna
Kowalowa JNŠ 268; 1621 Ƶ miaſta Vlici Vpickiei M[atka] Gendra Powiłaiciowna
JNŠ 265v; 1618 Orβula Purgiowa Vboga de Ianiſek JNŠ 218. Kai kuriais atvejais
gyvenamosios vietos vardas nenurodomas, bet aišku, kad moteris yra iš Joniškio s teẏze Vlicÿ ‘Iš tos pačios gatvėsʼ, pvz.: 1620 <…> K[uma] Gedwiga Quederaiciowna s teẏze Vlicÿ wβÿśći JNŠ 254v – 1620 K[uma] Ƶ miaſta Ƶ ulicẏ Niemieckieẏ
Jadʒiuła Kwadarowna JNŠ 258v.
Moterų įvardijimo sistema įvairavo. Bene dažniausiai, o ypač knygos pradžioje, motinos, dukros, sutuoktinės ar krikštamotės įvardijamos tik krikščionišku vardu, pvz.: 1603 Pat[rini] Agnesca <…> ex ciuitate JNŠ 39v; 1603 Pat[rini] <…> cum Anaſtaſia Ciues JNŠ 39v; 1603 Pat[rini] <…> cum Anna Ciues JNŠ
39v; 1603 Pat[rini] <…> e[t] Barbara Ciues JNŠ 39v; 1607 Ʒ miasta R[odzice] <…>
Catharina JNŠ 95; 1605 Janiszki. <…> Pat[rini] <…> Dasiułe JNŠ 60; 1609 Ʒ
miasta Corka Dorota JNŠ 113v; 1603 Pat[rini] <…> e[t] Dorotea é ciuitate JNŠ 39v;
1603 Pat[rini] <…> cum Eliʒabeta é ciuitate JNŠ 39v; 1608 Ƶ miasta R[odzice] <…>
7

Neaiškiai istorijos šaltiniuose perteikti įrašų fragmentai nurodomi figūriniuose skliaustuose.

8

Istorijos dokumentuose užfiksuotos abreviatūros pildomos. Prierašas nurodomas laužtiniuose
skliaustuose. Perteikiant asmenvardžius, stengiamasi išsaugoti originalias, rankraščiuose fiksuotas lytis.

9

Visi straipsnyje pateikiami antroponimai yra metrikuoti. Prie kiekvieno jų pažymimi metai,
kuriais asmenvardis buvo užfiksuotas, istorijos šaltinio santrumpa ir lapo (puslapio) numeris.

10

Įdomu tai, kad 1599–1621 m. Joniškio krikšto metrikų knygoje minimos gatvės (Šiaulių, Vokiečių, Dvaro, Upytės) matyti ir seniausiame 1703 m. Joniškio miesto brėžinyje (atvaizde) (Vasiliauskas 2010: 95–98).
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Enułe kum <…> Giendruta JNŠ 102v; 1604 Janiszki. <…> Pat[rini] Giendre e[t]
Lucia JNŠ 52; 1603 Pat[rini] <…> Cum Heduige é ciuitate JNŠ 39v; 1602 Janiszki
Filia Helena JNŠ 32; 1601 Janiszkj Fil[ia] Jedwiga JNŠ 25; 1607 Ƶ miasta R[odzice] <…> Jedʒiule kum <…> Noste Giendruta Corka Elʒbietha JNŠ 98; 1601 Ciuis
Janiszki Filia Kriſtina JNŠ 25; 1603 Patr[ini] <…> e[t] Lucia Aduo[cati] ex urbe Janiscensis JNŠ 47; 1603 Pat[rini] <…> cum Magdalena. e ciuitate JNŠ 39; 1602 Janiszki Filia Margoreta JNŠ 34v; 1606 Ʒ miasta R[odzice] <…> Oneła <…> Corka
Erſiułe JNŠ 86; 1607 Ƶ miasta R[odzice] <…> Palułe kum <…> bẏtule JNŠ 97v;
1606 Ex ciuitate. <…> Pat[rini] <…> cum Połonia JNŠ 75v; 1606 Ex ciuitate <…>
Pat[rini] <…> Cum Ƶophia JNŠ 79v.
Jas užrašant vardu, kai kada nurodomas giminystės ryšys (pagal vyrą ar tėvą,
kuris įvardytas dviem asmenvardžiais), pvz.: 1604 Janiſzki Fil[ia] Dorotea Annusa
Diczkaus JNŠ 48; 1600 Janisce[n]ses. Filia Dorothea. Nicolai Memeißaicia JNŠ 10;
1600 Ciues. Filia Gertrudis Simonis Sidaugonia JNŠ 10v; 1600 Ciues Filia Helena Jacobi Cʒepaitis JNŠ 13v; 1600 Janiszki Filia Helena Gaspari Męckis JNŠ 14;
1599 Opidi Janisʒki <…> Jadwiga Gaspari Sʒapnagis uxor JNŠ 2.
Joniškio gyventojas įvardijant krikščionišku vardu, kartais nusakoma jų
priklausomybė vyrišku asmenvardžiu, perteiktu kilmininko linksniu, pvz.:
1618 Pat[rini] <…> e[t] Barbara Stankuna de Ciuitate Ianißek JNŠ 215v; 1599 cum
Dorotheâ Vrbani de Janis[c]ie[ns]eſ. JNŠ 2; 1602 Gendruta Stephani ex ciuitate Janiszki JNŠ 38v–39; 1601 Janiszki <…> Pat[rini] <…> Jedwiga Thomæ JNŠ 29;
1601 Ƶophia Stephani e[x] ciuitate Janiſzki. JNŠ 19v.
Išsiskiria negausūs joniškiečių užrašymai krikščionišku vardu, šalia nurodant šeiminę priklausomybę vyro (sutuoktinio ar tėvo) antroponimu, užrašytu
vardininko linksniu (1600 Ciues <…> Cum Lucia drobuitis JNŠ 13v; 1600 cum
Magdalenâ Petrikas. Janiscenses. JNŠ 10v) bei kiti įdomesni jų paminėjimo atvejai – vardu ir kuopine šeimos (giminės) pavardės forma (1621 Ku[m] <…> y Elena Martinaiciow ʒ miaſta JNŠ 263; 1600 <…> Ciuis Cum Margarethâ Balćiunow.
JNŠ 9).
Be šių, gana paplitęs moterų įvardijimo modelis (ypač knygos vėlyvuosiuose įrašuose) dviem asmenvardžiais, pvz.: 1621 K[uma] ʒ miaſta Vlici Niemieckiei
Magdalena Iurgaiciowa JNŠ 262; 1621 Ʒofia lebkoiowa <…> ʒ miaſta Vlici Niemieckiei JNŠ 267v; 1620 Kuma Catharina Morʒcʒinowa <…> Ƶ miasta Ƶ rinku JNŠ
253v; 1621 Ʒ Miasta Vlici Niemieckiei M[atka] Catarina ſtubuiciowna JNŠ 267v.
Vėlgi daugiausia rankraščio pabaigoje pastebimas jų įvardijimo būdas trimis asmenvardžiais, pvz.: 1617 Pat[rini] <…> et dosiuła Barʒdʒowa macieiowa de
C[ivi]tate Ianiβek JNŠ 204; 1617 Patr[ini] Giendruta Bordʒel{o}wa Maćieiowna de
Ciuitate Ianisʒek JNŠ 201v; 1617 Patr[ini] <…> e[t] Iadwiga Sʒepanowna Remieykowna, de Ciuit[ate] Ianisʒek JNŠ 199; 1617 Patr[ini] <…> e[t] Hanna Stasiowa
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Syrukciowa, de Ciui[tate] Ianisʒek. JNŠ 198v; 1618 Pat[rini] <…> et Hanna Staniſławowna Stypinakaẏciowna de C[iui]tate Ianiβek JNŠ 210v.
Iš tokios užrašymo tipų įvairovės buvo atrinkti joniškiečių 122 dvinariai
įvardijimai. Kaip tik šių įvardijimų antrieji nariai (priesaginiai antroponimai) ir
yra pagrindinis analizės objektas.
Vardai, rašomi pirmoje šių dvinarių įvardijimų vietoje, yra krikščioniškos
kilmės, pvz.: 1618 Hanna Andrʒeiowna JNŠ 212v, 1617 Orβula Iurgowa JNŠ
199, 1617 Iadwiga Macieiowna JNŠ 196v, 1617 Gendruta Mazunowna JNŠ 197v,
1618 Ƶofia Pawłowna JNŠ 216, 1621 Anna powiłaiciowa JNŠ 270, 1621 Gendria
Smatiβkiowa JNŠ 266, 1617 Lucya Stanisławowna JNŠ 197v, 1617 Barbara Sʒymowna JNŠ 208v, 1618 Dorota Tomaβowna JNŠ 214.
Kaip matyti, 1599–1621 m. dažniausiai vartojamos įprastos tradicinės šių
krikščioniškų vardų formos, pvz.: 1621 Anna JNŠ 27011; 1600 Annâ JNŠ 8v;
1621 Ańna JNŠ 268; 1618 Hanna JNŠ 209v – plg. db. v. Onà (LVKŽ 294–
295); 1617 Barbara JNŠ 208v – plg. db. v. Barborà (LVKŽ 90); 1621 Catarina
JNŠ 267v; 1601 Catharina JNŠ 25; 1620 Catharyna JNŠ 253; 1620 Katrina JNŠ
255v – plg. db. v. Kotrynà (LVKŽ 235); 1602 Dorotea JNŠ 35 – plg. db. v. Dorotja (LVKŽ 127); 1621 Elena JNŠ 267v; 1617 Helena JNŠ 200 – plg. db. v.
Elenà (LVKŽ 146); 1599 Elisabethæ gen. sg. JNŠ 1; 1621 Elʒbieta JNŠ 264v;
1618 Helʒbietȧ JNŠ 221 – plg. db. v. Elžbietà (LVKŽ 148); 1621 Erβuła JNŠ 261v;
1618 Orβula JNŠ 219; 1621 Vrβula JNŠ 266v – plg. db. v. Uršùlė (LVKŽ 354);
1620 Gedwiga JNŠ 254v; 1618 Iadwiga JNŠ 216v; 1620 Iedwiga JNŠ 242; 1617 Jaduig{a} JNŠ 195v; 1601 Jedwiga JNŠ 23 – plg. db. v. Jadvygà, Jadvýga (LVKŽ
201); 1617 Gendruta JNŠ 197v; 1620 Gęndruta JNŠ 255v; 1621 Giendruta JNŠ
269v – plg. db. v. Gendrùtė, dar plg. sen. v. var. Gendrutà (LVKŽ 174); 1621 Kriſtina JNŠ 265 – plg. db. v. Kristinà (LVKŽ 237); 1621 Lucia JNŠ 260v; 1617 Lucya JNŠ 197v; 1618 Lucẏa JNŠ 221v – plg. db. v. Liùcija (LVKŽ 252); 1617 Magdal[ena] JNŠ 208; 1621 Magdalena JNŠ 266v – plg. db. v. Magdalenà (LVKŽ
255–256); 1620 Magreta JNŠ 242; 1621 Magrieta JNŠ 262v; 1621 Margareta JNŠ
268 – plg. db. v. Margarità (LVKŽ 263); 1600 Marta JNŠ 14v – plg. db. v. Mortà
(LVKŽ 279); 1617 Vlianȧ JNŠ 200 – plg. db. v. Ulijonà (LVKŽ 353); 1621 Ʒofia
JNŠ 270v; 1617 Ƶofia JNŠ 195v; 1617 Zophia JNŠ 204; 1600 Zophiâ JNŠ 10, 10v;
1602 Ƶophia JNŠ 35 – plg. db. v. Zòfija (LVKŽ 385); 1606 Ʒuʒana JNŠ 86 – plg.
db. v. Zuzanà (LVKŽ 385).
Kur kas mažiau iš kanoninių krikšto vardų formų sudarytų trumpinių, pvz.:
1619 Darota JNŠ 233; 1618 Dorota JNŠ 214 – plg. db. v. Daratà < Dorotja
(LVKŽ 112, 127); 1621 Gendra JNŠ 265v; 1621 Gendria JNŠ 266; 1617 Giendra
11

Dėl trumpumo šiame 1599–1621 m. joniškiečių vardų registre pateikiami tik vardai (pirmieji
dvinario įvardijimo modelio nariai).
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JNŠ 200v – plg. db. v. Geñdrė < Gendrùtė, dar plg. sen. v. var. Gendrutà (LVKŽ
174).
Labai retos mažybinės vardų formos, išsirutuliojusios iš krikščioniškų vardų trumpinių, pvz.: 1618 Iadʒiułȧ JNŠ 217v; 1620 Jadʒiuła JNŠ 258v – plg. db.
v. Jãdzė < Jadvygà, Jadvýga (LVKŽ 201); 1601 Paluła JNŠ 29v – plg. db. v. Pòlė
< Apolònija (LVKŽ 77); 1621 Ʒaniuła JNŠ 265v – plg. db. v. Zanà < Zuzanà
(LVKŽ 385).
Antrieji moterų dvinarių įvardijimų nariai – tai priesaginiai asmenvardžiai,
kurie toliau išsamiai nagrinėjami darybos aspektu.
1.

JONIŠKIEČIŲ MOTERŲ ASMENVARDŽIŲ
DARYBOS POLINKIAI

1.1. Kaip minėta, iš 1599–1621 m. Joniškio krikšto metrikų knygos išrašyti 122 joniškiečių moterų antroponimai (antrieji dvinario įvardijimo modelio nariai). Jie sudaryti iš vyrų asmenvardžių su slaviškomis ir lietuviškomis
priesagomis. Antroponimai su minėtomis priesagomis pateikiami pagal vedinių
dažnumą:
-ova (rašoma -owa) – 54 asmenvardžiai (44,26 % visų joniškiečių antroponimų), pvz.: 1617 Grygowa JNŠ 195v, 1617 Kaſprowa JNŠ 207, 1618 Lawrynowa
JNŠ 221, 1621 Macieiowa JNŠ 265v, 1621 Maciowa JNŠ 261v, 1618 Matyſowa
JNŠ 218, 1602 Mikołaycʒowa JNŠ 35, 1621 Motekiciowa JNŠ 265v, 1621 Muiliciow{a} JNŠ 270v, 1621 Powiłaicio{wa} JNŠ 264v, 1621 Rudpowiłaicio{wa} JNŠ
263v, 1621 Ruβkiciowa JNŠ 270, 1621 Sabaiciowa JNŠ 269v, 1621 Siduiciowa JNŠ
268v, 1621 βewcʒikowa JNŠ 264v, 1617 Sʒymkowa JNŠ 207, 1621 Sʒmatiβkowa
JNŠ 267, 1617 Tomaszowa JNŠ 200, 1621 Vrmaduoniowa JNŠ 260v, 1621 Vsbałaiciowa JNŠ 265, 1617 Walentẏnowa JNŠ 200, 1621 Ʒemrietuiciowa JNŠ 262v
ir pan.
-ovna (rašoma -owna) – 33 antroponimai (27,04 %), pvz.: 1617 Bałtromieiowna
JNŠ 206, 1621 Banaiciowna JNŠ 260v, 1617 Daugielowna JNŠ 195v, 1621 Grigaiciowna JNŠ 266v, 1617 Grygowna JNŠ 200v, 1618 Iakbowna JNŠ 209v, 1618 Ianowna JNŠ 221v, 1599 Janusʒkiewicʒowna JNŠ 1, 1601 Kuprelowna JNŠ 22v,
1617 Macieiowna JNŠ 196v, 1617 Mikołaiowna JNŠ 199v, 1618 Piotrowna JNŠ
209v, 1618 Staniſławowna JNŠ 211v ir t. t.
-aičia (jos užrašymas įvairuoja: -aicia, -aićia, -aẏcia, -aÿcia, -aicƶia, -ajcia) –
12 asmenvardžių (9,84 %), pvz.: 1620 Adomaÿcia JNŠ 255v, 1620 Baskutaicƶia
JNŠ 254v, 1621 Dabraÿcia JNŠ 260, 1617 Iawnajcia JNŠ 207, 1601 Łuknaẏcia
JNŠ 25, 1602 Peczułaẏcia JNŠ 34v, 1602 Stngaićia JNŠ 35, 1619 ſtaſaicia JNŠ
233 ir kt.
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-ienė (užrašymo variantai: -ene, -enia, -enie, -iene, -ienia, -ienie) – 12 antroponimų (9,84 %), pvz.: 1617 dudienie JNŠ 201v, 1617 Ianuβenia JNŠ 208, 1606 Jonelene JNŠ 86, 1620 Miβutatienia JNŠ 242, 1621 Oʒelenie JNŠ 264v, 1617 Paruytenie JNŠ 207v, 1599 Sta{l}oriene JNŠ 1v, 1600 Wełikiene JNŠ 8v bei kt.
-yčia (rašoma keleriopai: -icia, -ićia, -ẏcia, -ÿcʒia) – 6 asmenvardžiai (4,92
%): 1620 Adomÿcʒia JNŠ 255v, 1600 Kiʒẏcia JNŠ 14, 1599 Medginicia JNŠ 13v,
1621 Petricia JNŠ 263v, 1620 Siklicia JNŠ 255v, 1600 Zẏrnićia 10v.
-(i)ūčia (rašoma -(i)ucia) – 2 antroponimai (1,64 %): 1621 Bacʒkiucia JNŠ 265,
1618 ſtasiucia JNŠ 235v.
Pasitaikė 3 asmenvardžiai (2,46 %), turintys lenkiškas -sk- tipo priesagas.
Šiuos antroponimus galima laikyti galūnės -a vediniais: 1617 okurowskȧ JNŠ
201v, 1600 Stypinskâ JNŠ 10, 1600 Wilkicka JNŠ 16. Neaiški šių moterų šeiminė padėtis, nes jų pavardžių struktūra to nerodo, o 1599–1621 m. Joniškio
krikšto metrikų knygos kontekstas tik liudija, kad šiais asmenvardžiais užrašytos krikštamotės: 1617 Filia Christina, Paren[tes] Mikołay E{y}gierd mater Heliʒabet ‖ Patr[ini] Andrʒey Worpnik, [et] Barbara okurowskȧ ‖ de Ciuitate Ianisʒek JNŠ
201v; 1600 Janisce[n]ses. Filia Dorothea. Nicolai Memeißaicia. Patr[ini] Sthe=‖phanus Pacaitis, cu[m] Zophiâ Stypinskâ. JNŠ 10; 1600 Ciues Fil[ius] Joannes Georgÿ
Jukiszkia. Patr[ini] Nicolaus Sotkowski cum Catharina Wilkicka ‖ Janiszki. JNŠ 16.
1 LENTELĖ.

Eil.
nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1599–1621 m. Joniškio gyventojų (moterų) asmenvardžių priesagų
produktyvumas

Priesagos (pagal abėcėlę)

Asmenvardžių skaičius

Procentai

-aičia
-yčia
-ienė
-(i)ūčia
-ova
-ovna

12
6
12
2
54
33

9,84
4,92
9,84
1,64
44,26
27,04

Toliau pateikiamos rekonstruotos moterų asmenvardžių formos (kaip tik
su lietuviškomis priesagomis) iš dvinarių įvardijimų (antrųjų narių). Atstatant
1599–1621 m. joniškiečių antroponimus, yra paliekamos priesagos su -aičia,
-yčia, -(i)ūčia (bendrinėje kalboje dabar vartojamos -aitė, -ytė, -(i)ūtė), nes jos atspindi senąją asmenvardžių darybą. Be to, priesagos -aičia, -yčia, -(i)ūčia aiškiai
vartojamos Joniškio parapijos vietovių gyvojoje kalboje (LKA III 121). Antroponimų lytys atkurtos pagal pirmiau aptartus lietuvių asmenvardžių perteikimo lenkų kalba principus (žr. Ragauskaitė 1999: 145, 149; 2005: 63; 2014: 324).
Atstatytos moterų antroponimų formos pažymimos žvaigždute ir surašomos
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pagal abėcėlę. Po to pateikiami šaltinyje užfiksuoti asmenvardžiai, kuriais remiantis buvo rekonstruota antroponimo lytis. Šios lytys yra gretinamos su Lietuvių pavardžių žodyno 1–2 (toliau – LPŽ1 ir LPŽ2) dabartinėmis pavardėmis, o
kai kuriais atvejais – ir su Lietuvių vardų kilmės žodyno (LVKŽ) dabartiniais vardais. Neradus tiksliai paliudyto atitikmens dabartiniame vardyne, nurodomos
kelios atitinkamos šaknies ar kamieno pavardės.
Iš nagrinėjamų XVI–XVII a. joniškiečių asmenvardžių galima rekonstruoti 32 antroponimų lytis su lietuviškomis priesagomis. Tai: *Adomaičia:
1620 Adomaÿcia JNŠ 255v. Plg. db. v. Adõmas12 (LVKŽ 61), pvd. Adõmas (LPŽ1
65); *Adomyčia: 1620 Adomÿcʒia JNŠ 255v. Plg. db. v. Adõmas (LVKŽ 61), pvd.
Adõmas (LPŽ1 65); *Bačkiūčia: 1621 Bacʒkiucia JNŠ 265. Plg. db. pvd. Bãčkius
(LPŽ1 151); *Baskutaičia: 1620 Baskutaicƶia JNŠ 254v. Plg. db. pvd. Baskùtis
(LPŽ1 209); *Dabraičia: 1621 Dabraÿcia JNŠ 260. Plg. db. pvd. Dabrỹs (LPŽ1
442); *Dūdienė: 1617 dudienie JNŠ 201v. Plg. db. pvd. Dūdà, Dūdỹs (LPŽ1 535–
536, 537); *Elekniškienė: 1621 Elekniβkienie JNŠ 266. Dėl elekn- plg. db. pvd.
Eleknà (LPŽ1 571); *Jaunaičia: 1617 Iawnajcia JNŠ 207. Plg. db. pvd. Jaunas
(LPŽ1 824); *Jereminaičia: 1620 gereminaicƶia13 JNŠ 254v. Plg. db. pvd. Jeremnas (LPŽ1 830); *Jonaičia: 1601 Jonaẏcia JNŠ 23. Plg. db. v. Jõnas (LVKŽ 208),
pvd. Jõnas (LPŽ1 841); *Jonelienė: 1606 Jonelene 86. Plg. db. v. Jonẽlis, toliau plg.
db. v. Jõnas (LVKŽ 208), pvd. Jõnelis, Jonẽlis, Jonelis (LPŽ1 842); *Jonušienė:
1617 Ianuβenia JNŠ 208. Plg. db. pvd. Jõnušas, Jonùšis, Jonušỹs (LPŽ1 844); *Jurgaičia: 1602 Jurgaicia JNŠ 36v. Plg. db. v. Jùrgis (LVKŽ 215), pvd. Jùrga (LPŽ1
866); *Kizyčia: 1600 Kiʒẏcia JNŠ 14. Plg. db. pvd. Kzis, Kizỹs (LPŽ1 1010);
*Luknaičia: 1601 Łuknaẏcia JNŠ 25. Pavardės su šia šaknimi nefunkcionuoja
mūsų dienų vardyne; *Mažeikienė: 1600 Maʒ{iek}iene JNŠ 14v. Plg. db. pvd.
Mažéika, Mažeikà, Mažeika, Mažekis (LPŽ2 191); *Medginyčia: 1599 Medginicia JNŠ 13v. Plg. db. v. Mẽdginas (LVKŽ 267); *Mikšienė: 1601 Mixiene JNŠ
29v. Plg. db. pvd. Mikšà, Mkšas, Mkšė, Mikšis, Mikšỹs (LPŽ2 233); *Mižutaitienė: 1620 Miβutatienia JNŠ 242. Plg. db. pvd. Mižutáitis (LPŽ2 261); *Oželienė:
1621 Oʒelenie 264v. Plg. db. pvd. Ožẽlis (LPŽ2 356); *Paruitienė: 1617 Paruytenie JNŠ 207v – dėl par- plg. db. pvd. Parutis (LPŽ2 398); *Paulienė: 1617 Paulenie JNŠ 200. Plg. db. v. Paũlius (LVKŽ 298), pvd. Paũlis, Paulỹs, Paũlius (LPŽ2
12

13
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Lietuvių istorinės antroponimijos tyrimai liudija, kad antrieji moterų dvinario įvardijimo nariai
(priesaginiai asmenvardžiai) buvo sudaromi iš tėvo ar vyro vardo (ilgųjų krikšto vardų formų, jų
trumpinių ar mažybinių vedinių) ir iš vyriškosios pavardės (ar jos funkcijas atliekančio asmenvardžio) (Maciejauskienė 1991: 266–267, 269–271).

Galima manyti, kad lytis 1620 gereminaicƶia JNŠ 254v yra iš *Jereminaičia, plg. 1621 Ieremin Ioʒewicʒ S[ioła] Iordaiciow JNŠ 265v. Panašių asmenvardžių grafinių variantų yra ir daugiau, plg.
1620 Gedwiga JNŠ 254v ir 1601 Jedwiga JNŠ 23, plg. db. v. Jadvygà, Jadvýga (LVKŽ 201) ir kt.
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410–411); *Pečiulaičia: 1602 Peczułaẏcia JNŠ 34v. Plg. db. pvd. Pečiùlis (LPŽ2
420–421); *Petraičia: 1620 Petraÿcia JNŠ 255v. Plg. db. v. Ptras (LVKŽ 299);
*Petryčia: 1621 Petricia JNŠ 263v. Plg. db. v. Pẽtras (LVKŽ 299); *Siklyčia:
1620 Siklicia JNŠ 255v. Šiuo metu tokios kilmės pavardė nefunkcionuoja; *Staliorienė: 1601 Sta{l}oriene JNŠ 28. Plg. db. pvd. Staliõrius (LPŽ2 797); *Stangaičia: 1602 Stngaićia JNŠ 35. Plg. db. pvd. Stangė, Stangỹs (LPŽ2 800); *Stasaičia: 1619 ſtaſaicia JNŠ 233. Plg. db. v. Stasỹs (LVKŽ 335), pvd. Stasỹs (LPŽ2
808); *Stasiūčia: 1618 ſtasiucia JNŠ 235v. Plg. db. v. Stãsius (LVKŽ 335), pvd.
Stãsius (LPŽ2 810); *Velikienė: 1604 Welikene JNŠ 48. Plg. db. pvd. Velikà, Velikis (LPŽ2 1184); *Žirnyčia: 1600 Zẏrnićia JNŠ 10v. Plg. db. pvd. Žrnis (LPŽ2
1338).
Iš joniškiečių dvinarių įvardijimų (antrųjų narių) rekonstravus 32 XVI–XVII
a. asmenvardžius ir palyginus juos su dabartinėmis vyrų pavardėmis (prireikus – ir su vardais) buvo pastebėta, kad 28 (87,5 %) jų funkcionuoja ir šiandien.
Dalis, t. y. 2 (6,25 % visų rekonstruotų) turi tos pačios kilmės, tik skirtingos
darybos dabartinių vyrų pavardžių atitikmenis. Tai *Elekniškienė, *Paruitienė.
Likusieji 2 (6,25 %) (*Luknaičia, *Siklyčia) susidarę iš vyrų asmenvardžių, kurie
nefunkcionuoja šių dienų vardyne. Tikėtina, kad dažniausiai netekėjusių moterų antroponimai su priesaga -yčia galėjo būti sudaromi iš vyriškų asmenvardžių,
turėjusių galūnes -is, -ys (dar žr. Maciejauskienė 1991: 268–271). Tačiau pateikti pavyzdžiai (*Adomyčia < Adomas, *Petryčia < Petras) rodo, kad šiuo požiūriu
šaltinyje būta ir įvairavimo, nenuoseklumo.
1.2. Kaip minėta, net 32 (tai sudaro 26 % visų dvinarių įvardijimų antrųjų
antroponimų) rekonstruotos Joniškio gyventojų asmenvardžių lytys turi būtent lietuviškas priesagas -aičia, -yčia, -ienė, -(i)ūčia. Tuo tarpu XVI a. lietuvių
moterų istorinės antroponimijos (kilmingųjų luomų ir daugiausia valstiečių)
ligšioliniai tyrimai liudija tik pavienius asmenvardžių su lietuviškomis priesagomis vartojimo atvejus. Vitalijos Maciejauskienės monografijoje Lietuvių pavardžių susidarymas XIII–XVIII a. nurodoma, kad XVI šimtmetyje apskritai
„terasta vos keletas asmenvardžių su priesaga -aitė: Юлия Билаитя <…> Ева
Чербанаитя <…> Касюла Петраитя <…> Дорота Шляхтаитя <…> ir vienintelis su priesaga -ienė: wdowa Strupieni <…>. Šie antroponimai rodo, kad
XVI a. tikrai buvo vartotos lietuviškos priesagos, kurios nors ir sunkiai, bet vis
dėlto skynėsi kelią ir į oficialius nelietuvių kalba rašytus dokumentus“ (Macie
jauskienė 1991: 256). Toliau teigiama, kad ir XVII a. administracinio juridinio
pobūdžio dokumentuose lietuviškų moterų asmenvardžių su priesaga -aitė (-aičia) pastebėta labai nedaug. Retai buvo sutinkama ir priesaga -ienė. Spėjama,
kad „kitataučiams raštininkams lietuviška priesaga -ienė, matyt, buvo sunkiai
ištariama bei parašoma. Nelengva buvo kartais su ja sudaryti moteris įvardijančius asmenvardžius“ (min. veik., 262). Pripažįstama, kad daugiausia moterų
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įvardijimų randama bažnyčiose rašytose santuokos bei krikšto registracijos
knygose, kur yra minimos jaunosios, naujagimių motinos, krikštamotės. Tačiau
manoma, kad „šios knygos pradėtos rašyti palyginti vėlai, todėl jų duomenys
gali tik papildyti ir praplėsti tą vaizdą, kurį apie moterų įvardijimą padeda susidaryti iš įvairiausių kitokių šaltinių surinkta medžiaga“ (min. veik., 249–250).
Siekiant papildyti šiuos XVI–XVII šimtmečių lietuvių istorinės antroponimijos (daugiausia valstiečių ir bajorų luomų) tyrimų duomenis, pirmiausia buvo atrinkti Joniškio parapijos kaimuose gyvenusių moterų asmenvardžiai su
ypač reta to laikmečio dokumentuose priesaga -ienė (šaltinyje rašoma: -ene, -iene) ir ilgesniuoju šios priesagos variantu -(i)uvienė14 (rankraštyje perteikiama:
-iuwene, -iuwiene, -uwiene), pvz.: *Augustinienė: 1602 Aduo[cati] Szapnag15 Dorotea Auguſtiniene JNŠ 34v. Plg. db. v. Augustnas (LVKŽ 85), pvd. Augustnas (LPŽ1 137); *Bagdonienė: 1599 uillæ Alexnaićiu Agnes Bogdoniene JNŠ 2.
Plg. db. pvd. Bagdõnas, Bagdònas, Bagdonas (LPŽ1 153–154); *Balčiuvienė:
1601 Pagi Kiwilow Ƶaniuła Balciuwiene JNŠ 20v. Plg. db. pvd. Bačius (LPŽ1 170);
*Banienė: 1599 die Villæ Sʒnuraẏciu Gendrutam Baniene JNŠ 3. Plg. db. pvd.
Bãnis, Banỹs (LPŽ1 187); *Čebatorienė: 1599 Nobil{e}s <…> Gertrude Cobotarene JNŠ 10v. Plg. db. pvd. Čebatõrius (LPŽ1 403); *Degutaitienė: 1600 Gertruda Degutaẏtien{e} Pagi Deguciow JNŠ 10v. Dėl degut- plg. db. pvd. Degùtas,
Degùtis (LPŽ1 479); *Dikčiuvienė: 1601 Pagi Gimbuciu Magdalena Digciuwene
JNŠ 23. Plg. db. pvd. Dkčius (LPŽ1 496); *Gotautienė: 1621 S[ioła] Iakisʒkiow Ʒofia Gatautiene JNŠ 262. Plg. db. v. Gótautas (LVKŽ 185), pvd. Gótautas
(LPŽ1 695); *Gricienė: 1559 die villæ Puknionu A{nn}iuła Griciene JNŠ 4v. Plg.
db. pvd. Grcas, Gricỹs (LPŽ1 708, 709); *Griciuvienė: 1601 Aduo[cati] Jonuſzaic Lucia Griciuwiene JNŠ 28v. Plg. db. pvd. Grcius (LPŽ1 709); *Jonelienė:
1600 Lucia Joneliene Pagi Mełaẏciu JNŠ 15v. Plg. db. v. Jonlis, toliau plg. db. v.
Jõnas (LVKŽ 208), pvd. Jõnelis, Jonlis, Jonelis (LPŽ1 842); *Judienė: 1600 Luciâ
Judene Pagi Dagiećiow JNŠ 8v. Plg. db. pvd. Jùdas, Jùdis, Judỹs (LPŽ1 850, 851);
*Juodienė: 1602 Aduo:[cati] Jurdas Gendruta Juodene JNŠ 31. Plg. db. pvd. Júoda, Júodis, Juodỹs (LPŽ1 856, 858); *Lauciuvienė: 1602 Aduo[cati] Mantiurgia.
14

„Ši priesaga bendrinėje kalboje dabar vartojama sudaryti ištekėjusių moterų pavardėms iš
dviskiemenių vyrų pavardžių su galūne -us <…>“ (Maciejauskienė 1991: 268). Nurodoma, kad
„Tam pačiam reikalui – paprastai žmonoms pavadinti – literatūrinėje kalboje ir dalyje aukštaičių
tarmių tais atvejais, kai pagrindinis daiktavardis yra (i)u kamieno ir dažniausiai turi ne daugiau
kaip du skiemenis, vartojama ne -ienė, o ilgesnysis šios priesagos variantas -(i)uvienė, pvz.: ddžiuvienė „tėvo brolio žmona, dėdienė“ (: ddžius „dėdė“), kedžiuvienė, kupiuvienė, puõdžiuvienė“
(LKG I 417).

15

Kai kuriais atvejais šioje bažnytinėje metrikų knygoje nurodomas Šiaulių valsčiaus (nuo
1616 metų faktiškai veikusios Šiaulių ekonomijos) vaitas, kurio vaitystėje yra kaimas (dar žr.
Žilys 2012: 127).
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Heduige Łaucuwiene JNŠ 33v. Plg. db. pvd. Laũcius (LPŽ2 30); *Laumakienė:
1602 Aduo[cati] Łukoszaẏc Dorota Łaumokene JNŠ 32. Plg. db. pvd. Laũmakis
(LPŽ2 33); *Martynienė: 1600 Helena Martiniene pagi Ezieki JNŠ 13v. Plg. db.
v. Martỹnas (LVKŽ 264), pvd. Mártynas (LPŽ2 167); *Mekienė: 1601 Pagi Linkaẏciu Agneſca Mekiene JNŠ 23. Plg. db. pvd. Mekà, Mkas, Mekỹs (LPŽ2 202,
203); *Mikutienė: 1602 Aduo[cati] Balciun Jedwiga Mikutene JNŠ 33, 1601 Nobilis. Eigierda subditi. Gendruta Mikutiene JNŠ 25v – 1600 Gertruda Mikutiene Pagi Niemeẏxiu JNŠ 12v. Plg. db. pvd. Mikutà, Mkutas, Mikùtis (LPŽ2 235, 236);
*Pagaikštienė: 1601 Aduo[cati] Beẏnoraicia Jedwiga Pagajxtiene JNŠ 27. Šiuo metu tokios kilmės pavardė nefunkcionuoja, plg. lie. pagakštis, pãgaikštis (LKŽ
IX 67); *Petrašienė: 1600 Pagi Waluni Helena Petrasʒiene JNŠ 7v. Plg. db. pvd.
Petrãšius (LPŽ2 438); *Staliorienė: 1601 Aduo[cati] Szapnag Dorothæa Staloriene JNŠ 28. Plg. db. pvd. Staliõrius (LPŽ2 797); *Tamošienė: 1617 de uilla Witnarẏ Dosiuła Tomaßenie Jucowa JNŠ 202v. Plg. db. v. Tamõšius (LVKŽ 341), pvd.
Tamõšius (LPŽ2 1016); *Vilvienė: 1600 Agnieſzka Wilwene Pagi Łękaẏciu Jnš 17.
Dėl vilv- galbūt plg. db. pvd. Vevekis (LPŽ2 1186); *Vorienė: 1601 Aduo[cati]
Jurdas Magdalæna Worene JNŠ 25v. Plg. db. pvd. Vóras (LPŽ2 1254); *Žaudienė: 1601 Dorothęa Ƶaudiene Pagi Dwiłuẏciow JNŠ 19. Dėl žaud- plg. tik db. pvd.
Žaudzvičius (LPŽ2 1316); *Žėlienė: 1601 Pagi Jauneikaẏciu Jedwiga Ʒelene 20v.
Plg. db. pvd. Žėlỹs (LPŽ2 1321); *Žiaukienė: 1599 Dorothæa Ƶiaukiene JNŠ 3v.
Plg. db. pvd. Žiauka, Žiaũkas (LPŽ2 1327); *Žudienė: 1602 Lucia Ƶudene. Pagi
Dageciow JNŠ 48v. Plg. db. pvd. Žudỹs (LPŽ2 1346).
Dar daugiau antroponimų turi lietuviškas priesagas -aičia (užrašymas įvairuoja: -aicia, -aÿćia, -aicʒia, -aicʒja), -yčia (šaltinyje rašoma -icia), -(i)ūčia (perteikiama dvejopai: -iuci, -iucia), pvz.: *Adomaičia: 1620 Sioła Bernelow Chriſtina
adomaÿćia JNŠ 254v. Plg. db. v. Adõmas (LVKŽ 61), pvd. Adõmas (LPŽ1 65);
*Balčiūčia: 1620 S[ioła] Wetnorow Anna Balcʒiucia JNŠ 255. Plg. db. pvd. Bačius (LPŽ1 170); *Builyčia: 1619 S[ioła] Mikołaiciunow Lucia Bẏlicia JNŠ 237v.
Plg. db. pvd. Bulis (LPŽ1 335); *Butautyčia: 1620 S[ioła] Skarow Gęndruta Butauticia JNŠ 258. Plg. db. pvd. Butaũtis (LPŽ1 366); *Eidukyčia: 1620 Magrieta Eidukicia Ƶ mielwidziow JNŠ 243. Plg. db. pvd. Eidùkis, Eidukỹs (LPŽ1 565);
*Galminaičia: 1620 Paluła Galmÿnaicia S[ioła] Trumpaiciow JNŠ 257v. Plg. db.
v. Gálminas (LVKŽ 163), pvd. Gaminas, Galmnas, Galminas (LPŽ1 617); *Gavėnaičia: 1620 S[ioła] Enigiow Elʒbieta Gawenaicia JNŠ 256v. Plg. db. pvd. Gavėnas, Gavnas (LPŽ1 635); *Grigyčia: 1620 S[ioła] Enigiow Dasiu{ł}a Grigicia
JNŠ 256v. Plg. db. pvd. Grgis (LPŽ1 713); *Jakštyčia: 1620 S[ioła] Dwełaicʒiow
Magrieta Iaxticia JNŠ 247. Plg. db. pvd. Jãkštis, Jakštỹs (LPŽ1 789); *Jonaičia:
1615 S[ioło] Bernelu lucia jonaicʒja JNŠ 173. Plg. db. v. Jõnas (LVKŽ 208), pvd.
Jõnas (LPŽ1 841); *Jonkaičia: 1620 S[ioła] Iauniunow Lucia Ionkaicia JNŠ 257v.
Plg. db. pvd. Jonka, Jonkas (LPŽ1 843); *Jurgelyčia: 1600 cum Dorotha Jurgelicia
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Pagi Buẏwidʒiu JNŠ 17v. Plg. db. v. Jurgẽlis, toliau plg. db. v. Jùrgis (LVKŽ 215),
pvd. Jugelis, Jurgelỹs (LPŽ1 867); *Juškyčia: 1617 M{ari}na Iusʒkicia de uilla
Graʒaycie JNŠ 201. Plg. db. pvd. Juškỹs (LPŽ1 875); *Kibildyčia: 1621 Agnießka
Kibildicia S[ioła] Iurdaiciow JNŠ 260. Plg. db. pvd. Kibldis, Kibidis (LPŽ1 986);
*Kiršaičia: 1619 Iaguta kirſaicia S[ioła] Sabacʒunow JNŠ 236v. Plg. db. pvd. Krša,
Kršas (LPŽ1 1002); *Martynaičia: 1620 Anna Martynaicʒia S[ioła] Dwełaiciow
JNŠ 259. Plg. db. v. Martỹnas (LVKŽ 264), pvd. Mártynas (LPŽ2 167); *Medžiulyčia: 1620 Enuła Medziulicia S[ioła] tegoƶ Girdziunow JNŠ 258v. Plg. db.
pvd. Medžiulis (LPŽ2 198); *Povilaičia: 1620 Agnießka Powiłaicia S[ioła] Skarow
JNŠ 258. Plg. db. v. Póvilas (LVKŽ 301), pvd. Povilas (LPŽ2 497); *Puodžiūčia: 1620 S[ioła] Waineikiow Elena Puodziuci JNŠ 255. Plg. db. pvd. Puõdžius
(LPŽ2 534); *Senkaičia: 1620 S[ioła] Iauniunow Ƶophia Senkaicia JNŠ 257v. Plg.
db. pvd. Senkà (LPŽ2 701); *Staniulyčia: 1621 Dasiuła Staniulicia ſ tegoß sioła
JNŠ 267. Plg. db. pvd. Staniùlis (LPŽ2 802); *Stasiūčia: 1619 Magreta Stasiucia
Siołȧ Kozakow JNŠ 238. Plg. db. v. Stãsius (LVKŽ 335), pvd. Stãsius (LPŽ2 810);
*Šimaičia: 1620 Ƶophia Szẏmaicia S[ioła] Melniow JNŠ 258. Plg. db. pvd. Šmas
(LPŽ2 929–930); *Tumaičia: 1619 S[ioła] Buÿwidziow Elʒbieta Tumaicia JNŠ
232. Plg. db. pvd. Tùmas (LPŽ2 1081); *Ubagyčia: 1620 Dasiuła Vbagicia tegoß
sioła JNŠ 259. Plg. db. pvd. Ubagas (LPŽ2 1094); *Valentinaičia: 1620 S[ioła]
Norunow Gendruta Walentinaÿcia JNŠ 252v. Plg. db. v. Valentnas (LVKŽ 363),
pvd. Valentnas (LPŽ2 1150) ir kt.16
Pateikti atvejai – tai patys savaime vertingi, unikalūs istorinės antroponimijos duomenys, nes jie ne tik iliustruoja konkrečius teiginius, bet ir juos pagrindžia. Šie pavyzdžiai aiškiai parodė, kad lyginant su ligšioliniais XVI–XVII
šimtmečių lietuvių moterų (kilmingųjų luomų ir valstiečių) istorinės antroponimijos tyrimais, daugiausia atliktais Vitalijos Maciejauskienės (1991: 250–
278), 1599–1621 m. Joniškio bažnytinėje metrikų knygoje lietuviškos darybos
moterų antroponimų yra kur kas daugiau. Tam reikšmės, matyt, turėjo Joniškio
ir aplinkinių parapijos kaimų gyventojų tautinė sudėtis (vyravo lietuviai), bažnytinės metrikų knygos specifika ir jos vedimo tvarka.
1.3. Galima tik spėti, kad XVI a. pabaigoje – XVII a. pradžioje Lietuvoje
galėjo būti ir daugiau panašiai rašytų bažnytinių metrikų knygų. Šios knygos,
matyt, tiesiog neišliko iki mūsų dienų. Remiantis Žemaičių vyskupijos 1579 m.
vizitacija, kai kuriose bažnyčiose (Ariogaloje, Krakėse, Kražiuose, Medininkuose, Vilkijoje, Veliuonoje), „kad ir nelabai rūpestingai užrašant ir saugant,
jau tada buvo pildomos metrikų knygos <…>, bet ankstyviausia išlikusi krikšto
16
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Atsižvelgiant į ribotą straipsnio apimtį, buvo pateikta tik nedidelė dalis būdingų pavyzdžių. Tolesnė detali Joniškio parapijos kaimuose gyvenusių moterų asmenvardžių (darybos, kilmės ir kt.
analizė) galėtų būti atlikta tam specialiai skirtame straipsnyje (ar didesnės apimties darbe).
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metrikų knyga yra Joniškio bažnyčios (Joniškio raj.), datuojama nuo 1599 m.,
vedybų – Vilniaus Šv. Jonų bažnyčios – nuo 1602 m. Mirties metrikų knygos Lietuvoje įvestos daug vėliau. LMAVB RS17 yra išlikusi18 tokios Vilniaus
Misionierių bažnyčios knygos, pildytos nuo 1696 m., nuorašas“ (Žilys 2012:
131). Be šių, yra žinomos kitos seniausios metrikų knygos Lietuvoje: Merkinės
(nuo 1604 m.), Paberžės (nuo 1609 m., išlikę tik fragmentai), Lankeliškių (nuo
1612 m., dabar išlikusi knygos dalis prasideda 1617 m.), Plungės (nuo 1615 m.),
Tytuvėnų (nuo 1616 m.), Krakių (nuo 1619 m.), Dusetų (nuo 1619 m., dingusi
per Antrąjį Pasaulinį karą), Šiluvos (nuo 1622 m.), Žagarės (nuo 1622 m.), Vabalninko (nuo 1623 m., nenustatyta, ar išlikusi), Salantų (nuo 1631 m.), Šiaulėnų (nuo 1637 m.), Kamajų (nuo 1637 m.), Švenčionių (nuo 1638 m.), Sedos (nuo
1640 m.), Kupiškio (nuo 1641 m.), Tauragnų (nuo 1644 m., sudegusi per Antrąjį
pasaulinį karą), Prienų (nuo 1644 m.), Šiaulių (nuo 1647 m.) ir kt. Dauguma
šių išvardytų knygų yra iš Vakarų ar Šiaurės Lietuvos (plačiau žr. Garliauskas
2009: 7–10; 2010: 8).
Moterų asmenvardžių lyčių su lietuviškomis priesagomis surasta ir kai
kuriose minėtose ankstyvosiose bažnytinių metrikų knygose. Tai Krakių
1619–1635 m. krikšto ir 1631–1635 m. santuokų metrikų knygoje, Merkinės
1604–1618 m. krikšto ir 1615–1636 m. krikšto ir santuokų knygose, Plungės
1615–1659 m. santuokų ir 1616–1660 m. krikšto metrikų knygoje, Sedos 1641–
1707 m. krikšto ir santuokų metrikų knygoje, Šiluvos 1622–1728 m. krikšto ir
santuokų metrikų knygoje, Švenčionių 1638–1648 m. krikšto metrikų knygoje,
Tytuvėnų 1616–1635 m. krikšto ir santuokų metrikų knygoje, Žagarės 1622–
1655 m. santuokų metrikų knygoje.
Pirmiausia minėtini negausūs ištekėjusių moterų asmenvardžiai su priesaga -ienė (šaltiniuose rašoma: -ene, -ęni, -enia, -enie, -iene, -ieni, -ienie, -ini), pvz.:
1624 cum Eliʒabetha Alxminieni ŠlvK 122v, 1641 Dorothea Bernotenie SdK 19v,
1646 Barbara Buywidenie SdK 2v, 1646 Dorothea Drobienie SdK 3, 1646 ʒuſanna Garuʒaytiene SdK 3v, 1645 Magdalena Graÿcʒienie SdK 1, 1617 Cum Barbara Ionußaitene TytK 8v, 1646 HEliʒabeth Jurgielienie SdK 3, 1620 cu[m] Gertrudi
juʒelęni PlnK 14, 1622 cum Dorothea Karlenia KrkK 31, 1646 Anna Kolenie SdK
3, 1646 Anna Konderaytenie SdK 2v, 1638 Vrsula kułdonene ŠvnčK 5, 1641 Anna
Liſikiene SdK 20v, 1617 cum Anna Luʒinieni PlnK 4v, 1646 Anna Normontienie
SdK 3, 1646 Vliana ortienie SdK 3, 1638 Eua Petrene ŠvnčK 5, 1606 Iagnieſka puniene MrkKI 16v, 1606 Dorotey Sapikiene MrkKI 19v, 1617 cum Catarina
17
18
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sʒÿmkieni PlnK 4v, 1646 Chriſtina Tupeſienie SdK 2v, 1641 Anna Wawkßkutenie
SdK 20, 1646 Marina Wenwitienie SdK 2, 1620 cum Lucia wilgalini PlnK 13v.
Žymiai daugiau netekėjusių moterų asmenvardžių, turinčių lietuviškus darybos formantus, pvz.: 1625 cu[m] Elizabeta Anskinaićia ŽgS 7v, 1617 Gertrudis Bartusiaycie TytS 41, 1628 cum Marina benußayćia ŽgS 15, 1620 Elena Boryßaycʒa MrkKII 13v, 1623 cum Catherina Gasparajćie ŽgS 5v, 1623 cum agneta
Ianulaicia ŽgS 6, 1621 cum Magdalena Luknaÿcia KrkK 17, 1627 cum Gedrude
Martinajcia ŽgS 13v, 1617 Dorothæa Pasalitaÿcia TytK 7, 1631 Hetrudie Powilajcia KrkS19, 1623 cum Ragina Stungajcie ŽgS 3v; 1641 Anna Abromayte SdK 20v,
1646 Cæcilia Bernotayte SdK 1, 1624 Elisabeth Darwanayte TytK 1v, 1616 cum
Barbara Gotʒayte TytS 39v, 1616 Anna Iurgielayte TytK 3v, 1631 cu[m] Magdalena
klapßtaÿti PlnK 71, 1624 Gendruta Martinaite TytK 2, 1616 Cum Anna Matutayte TytS 39v, 1628 Marina Mizyukaite PlnK 46, 1641 Marina Nartkayte SdK 19,
1624 Catharina Normuntaite TytK 1, 1624 Heduigis Noruełaite TytK 1v, 1624 Dorotha Palawaite TytK 1v, 1624 HEduigis Staniułayte TytK 2, 1617 cum Agnete
Stasiułayte TytS 40v, 1646 Magdalena Stugaÿte SdK 2v, 1624 Annæ Sʒyrwayte
TytK 1v, 1632 Cu[m] Helizabetha Tomaſzaytie TytS 73v, 1641 Cristina Wilkragaÿte SdK 19, 1632 Agnetis Ƶemgulayte PlnK 80; 1620 Magdalena baltulicʒia Mrk
KII 12, 1628 cum Anastasia ciapićia ŽgS 15v, 1625 Elena Dabriſkicia ŽgS 11v,
1625 Chriſtina Daugelicia ŽgS 10, 1625 Agnetis Dowilticia ŽgS 10, 1638 Catharina Jakßtycia ŠvnčK 1, 1638 Margareta Jonußkicia ŠvnčK 1, 1625 Cu[m] Vrsula Kibildićia ŽgS 7v, 1628 cum Sophia knektićia ŽgS 15v, 1638 Anna Mikalicia
ŠvnčK 1, 1606 Catharina Mikalicʒa MrkKI 16v, 1624 cum Barbara Misycia ŽgS
6v, 1623 cum Agnießka Pakßtycia ŽgS 6, 1623 cu[m] Eliʒabetha Pauliczia KrkK
45, 1625 Polonia Piragicia ŽgS 11, 1623 Catherina Ramoßkicia ŽgS 4v, 1624 cum
Marina Rymkicia ŽgS 6v, 1622 Eduigis Staniulicʒa MrkKII 31v, 1628 cum Cristina Stanulićia ŽgS 15v, 1627 Agnetis Tautwaißicia ŽgS 13v, 1625 Dorothea Wienrąkicia ŽgS 7v, 1624 Barbara Ʒmirklicia ŽgS 6v; 1617 Cum Magdalena Ambroʒeiucʒa TytK 8, 1625 Eua Andreiucia ŠlvK 125, 1624 Zophia Dagelucia TytK
2, 1625 Cum Eliʒabetha Dawniucia ŠlvK 125, 1625 Chriſtina Kriśiucia ŠlvK 128,
1616 ex matre Anna Łukoſʒucie TytK 4v, 1625 cum Dorothea Lukßucia ŠlvK 125v,
1620 Anna Milkucia MrkKII 12v, 1625 Barbare Piragucia ŠlvK 128, 1624 Magdalenam Stasiucia ŠlvS 130v, 1617 cum Feliciana Vrbaniucʒe TytS 41, 1624 Cum
Margareta Wayciułucia ŠlvK 122v, 1617 m[a]tre Anna ʒedelu{c}ʒe TytK 7v ir kt.
Pirmiau nurodyta, kad visos ceremonijos, atliekamos bažnyčioje, buvo surašytos tam tikruose apeigynuose, kurie iki 1633 m. vadinti agendomis (lo.
Agenda), o vėliau ritualais (lo. Rituale Sacramentorum). Kaip tik ten yra apeigų
tekstų keliomis kalbomis (pagal išdėstymo eiliškumą: lotynų, lenkų, lietuvių,
19
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vokiečių, latvių). Šiuose apeigynuose lietuviškai surašyta, ką bažnyčioje besilankantys turi kalbėti: kunigo žodžiai, klausimai, atsakymai kunigui, formulės,
tikėjimo išpažinimas ir kt. Krikšto, jungtuvių apeigose dalyvaujantys asmenys
ir kunigas galėjo bendrauti ir lietuvių kalba, nes „XVII–XVIII amžiaus lotyniški katalikų apeigynai kai kuriose religinėse ceremonijose įteisino vietos kalbų
vartojimą žodžiu“ (Garliauskas 2001: 214). Aptartoje 1616 m. katalikų agendoje
nebuvo kaip nors reglamentuojama asmenvardžių ir vietovardžių rašyba (min.
veik., 217). Lietuviški apeigynų tekstai ir gyvai skambanti lietuvių kalba 20, bažnytinių metrikų knygų vedimo ypatumai, ankstyva chronologija, bendra to
laikmečio rašto kultūra galėjo turėti įtakos moterų antroponimų lietuviškų lyčių atsiradimui. Juk kuo ankstyvesnis laikotarpis, tuo dažniau asmenvardžiai
buvo užrašomi autentiškomis, t. y. pačių lietuvių vartotomis lytimis (žr. Ragauskaitė 2005: 58–60). Tai, matyt, bendra visam senajam lietuvių vardynui.
1.4. Šiame lietuvių istorinės antroponimijos tyrimų kontekste, dar atrodo
svarbu apibūdinti moterų antroponimų su lietuviškomis priesagomis paplitimą
nors kelių miestų (Vilniaus, Kauno ir Kėdainių) istoriniuose vardynuose.
Svetimų kalbų vartojimas XVII a. pradžios Vilniuje turėjo didelės įtakos
bendram asmenvardžių kilmės vaizdui (Zinkevičius 1976: 125–130). „Knygoje plačiau, negu iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti reikalinga, nušviečiama ano
meto istorinės sąlygos ir Vilniaus miesto kalbinė situacija, t. y. tie faktoriai,
kurie iš tikrųjų lėmė asmenvardžių vartoseną, sąlygojo pačius asmenvardžius“
(Zinkevičius 1977: 4). Viena svarbiausių priežasčių buvo ta, kad to meto vilniečių asmenvardžiai buvo smarkiai slavinami: lietuviškos tėvavardinės priesagos raštininkų keičiamos slaviškomis. Todėl „lenkiškai užrašytiems <…> asmenvardžiams svarbus jų užrašymo kontekstas: Lietuvoje didėjo lenkų kalbos
įtaka ir nuo 1697 m. ji tapo oficialiąja LDK kalba, kuria Lietuvos Seimo nutarimu turėjo būti rašomi visi dokumentai“ (Sinkevičiūtė, Račickaja 2014: 309).
Vilniaus Šv. Jono bažnyčios XVII a. krikšto įrašuose rastas vienintelis nelabai aiškus moters antroponimo su lietuviška priesaga užrašymo atvejis Barbara
Baʒukaic, greičiausiai vietoj ryt. Baziukaičia ar Baziukaicia ‘Baziukaitė, Baziuko
20

Nors 1599–1621 m. Joniškio krikšto registracijos knyga rašyta lotynų ir lenkų kalbomis, tačiau
pačioje pradžioje pastebėta šios gyvosios lietuvių kalbos atgarsių. Tai kelios lietuviškos frazės:
1599 Gertrudis uel Littuisʒkai Gendr{uta}JNŠ 1 = lietuviškai Gendruta; 1599 Kuisaÿciu Kuniga Klebona gen. sg. JNŠ 4 = Kuisaičių kunigo klebono; 1599 Nuo ſenos Konarʒewskienes gen. sg. JNŠ 3 =
Nuo senos Konarževskienės; 1599 De Onusʒayciu iß walsciaus vpites JNŠ 3v = Onušaičių iš valsčiaus
Upytės (dar žr. Garliauskas 1998: 138). Keliuose krikšto įrašuose asmenų amato, verslo, užsiėmimo ir kt. pavadinimas perteikiamas lietuviška leksema: 1599 Caspari Meſsinika, omnes de
oppidulo Janiβki gen. sg. JNŠ 1 = mėsininko; 1601 Grigas warpininks <...> ciues Janiβki JNŠ 18 =
varpininkas. Panašių užrašymų galima rasti ir kituose istorijos šaltiniuose (žr. Zinkevičius 1977:
60; Garliauskas 2001: 213; 2012: 73–74; Ragauskaitė 2005: 60).
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duktėʼ (Zinkevičius 1977: 77). Tačiau kiti to meto rankraščiai parodė, kad Vilniuje bei jo apylinkėse tada buvo vartojamos moterų asmenvardžių formos su
lietuviškais darybos elementais (min. veik., 77). Tai liudija, kad tarsi „vyko intensyvi kova tarp senosios lietuviškos asmenų nomenklatūros ir naujosios svetimos, kuri, palaikoma oficialiųjų dokumentų, ėmė vis labiau įsigalėti“ (min.
veik., 111–112).
Pasak Edvardo Gudavičiaus, „Kaune jam prarandant vokišką pobūdį, kilo
ne lenkų, bet lietuvių gaivalas, galutinai įsivyravęs XVI a. pirmoje pusėje“ (Gudavičius 1999: 359). XVI a. pradžioje didžiąją dalį kauniečių sudarė lietuvių
tautybės asmenys (Kiaupa 1977: 15). Vaito teisme, kuris buvo pigiausias ir dėl
to prieinamiausias, taip pat daugiausia bylinėjosi lietuviai – tiek kauniečiai, tiek
ir atvykėliai iš kitų Lietuvos vietų (Kiaupa 1988: 28). Teigiama, kad „Kauno
lietuviškumu XVII a. abejoti nereikia – jis nesiskiria ar labai mažai tesiskiria
nuo kitų vietovių: jame labai daug lietuvių“ (Lebedys 1976: 58). Štai XVII a.
pabaigoje Pilypui Ruigiui vienas Kauno miesto burmistras padainavo dainą „O
apynėli, žaliukėli“. Lietuviškai kalbėjo ir magistrato narių žmonos. Vadinasi, ne
tik miesto žemesnieji sluoksniai, bet ir valdantysis elitas mokėjo lietuvių kalbą
(min. veik., 54, 56–60). XVI a. Kauno raštinių aplinka dar buvo lietuviška. Dėl
minėtų priežasčių XVI a. Kauno vardyne buvo paplitę moterų antroponimai
su lietuviškomis priesagomis -aičia, -yčia, -ienė, -ikė, -iškė, -(i)ūčia. Į tai atkreipė dėmesį ir Zigmantas Kiaupa. Jis pirmiausia iš keturių ankstyviausių Kauno
vaito knygų (1542–1544 m., 1544 m., 1545 m. ir 1550–1555 m.) paskelbė lietuviškos darybos moterų asmenvardžių (Kiaupa 2000: 87–88). Tarp jų daugiausia
buvo antroponimų, sudarytų su lietuviška priesaga -ienė (81, t. y. 50,62 %) (Ragauskaitė 2005: 107–108). Priesagos -iškė vartosena šio laikotarpio kauniečių
moterų antroponimijoje – tai taip pat Kauno aktų knygose pastebėtas reiškinys.
Vėliau, pasikeitus miesto raštinių aplinkai, ši situacija iš esmės tampa kitokia.
XVII a. kauniečių moterų asmenvardžiai dažniausiai sudaryti su slaviškomis
priesagomis -ova ir -ovna (min. veik., 113, 146).
Kėdainiškių (moterų) antroponimų surasta XVII a. Kėdainių istorijos šaltiniuose. Peržiūrėti ankstyvieji 1604 m., 1624 m. ir 1666 m. miesto inventoriai
rašyti lenkų kalba, o 1623–1806 m. ir 1690–1775 m. aktų knygos – lenkų ir
lotynų kalbomis. Nagrinėtuose inventoriuose užfiksuoti ne tik miestiečių įvardijimai, bet suregistruoti jų namai ir gatvės, kuriose tie namai stovėjo21. Šiuose
įvardijimuose dažnesnės slaviškos priesagos -owa (įprastai ištekėjusių moterų
pavardėse) ir -owna (netekėjusių moterų pavardėse): 1666 Dom P[ani] Buzewiczowey gen. sg. KI31, 1604 Maſto Kedan Rnek prawa ſtrona od moſtű Hanny Gieleʒoweẏ gen. sg. KI1 4, 1624 Vlica Kowienska Abramowa Gięndrelowa KI2
21
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8, 1690 <…> Ia Ewa Jankowska Małzonkowie Mieszczanie Miasta Kieydan[skiego]
KAK1 24v, 1691 <…> Ia Barbara Adamowna Bartłomieiowa Juſsewiczowa Małzonkowie Mieβczanie Miasta Kieydan[skiego] KAK1 36v, 1624 Druga Strona Jakubowa
Kramnikowa KI2 3, 1604 Ulca nad eſmilg praw ſtrona do dworu dąc od rʒeki
niewiaʒ Hanna Kunigielowna KI1 9, 1624 Vlica Kowienska Adamowa Lelawβowa
KI2 8, 1624 Janowa Łukasʒewicʒowa KI2 3v, 1691 <…> Ia Zophia Kurklinska Stanisławowa Staginska Małzonkowie Mieszczanie Miasta Kieydan[skiego] KAK1 26,
1624 Ogrodÿ nad Eÿsmilgą ÿ Gumna Adamowa Mikβewicʒowa KI2 3, 1690 <…> Ia
Ewa Butkiewiczowna Janowa Pawłowiczowa Małzonkowie Mieſzczanie Miaſta Kieydan[skiego] KAK1 21, 1691 Ja Anna Jerzyna Marcinkiewiczowna Pronowska Obywatelka Miaſta Kieydan[skiego] KAK1 46, 1624 Kamienica Mikołaiowa Stagiełowa
KI2 81, 1624 Vlica Sʒatska Mikołaiowa Tykniowa KI2 6, 1604 ulica nad niewiaʒ
jasiulẏ wergieloweẏ gen. sg. KI1 15v, 1604 ulic od rynku lewa ſtrona Giendru{t}a
Wiprikowna KI1 11v, 1690 Ja Katharyna Michniewiczowna Andrzeiowna Janowa
Wysocka Mieszczanka Miasta Kieidan[skiego] KAK1 7v, 1604 Ulica ſtara ʒ rnku
lewa ſtrona Magdalena {Ƶ}eẏkniowa KI1 7v ir kt.
Tačiau XVII a. įrašuose dar pasitaiko miesto gyventojų pavienių asmenvardžių su lietuviškomis priesagomis -aičia (rašoma dvejopai: -aycia, -aẏcia),
-yčia (rašoma -ica): 1604 Miaſta Kiedany ʒa rʒek niewiaʒ Paliula Budraẏcia KI1
14v, 1690 Zofia Jaſaycia KAK2 4, 1690 Ja Anna Jeywaycia Macieiowa Garnelowa
Mieszczka Miaſta Kieydan[skiego] KAK2 16, 1690–1775 Ja Ƶofia Mazaycia Zwilgowa KAK2 74, 1690 Pani Ƶofia Plawſzkaycia Piotrowa Mordaſzewiczowa KAK2 13,
1624 Vlica Stara Barbara Sabulica KI2 2; 1604 Miaſta Kiedany ʒa rʒek niewiaʒ
jęva Wataẏcia KI1 13v.
XVII–XVIII a. Kėdainių reformatai kalvinistai labai rūpinosi lietuvių kalbos
puoselėjimu (KNK 22). XVII a. šis miestas buvo žymus reformatų lietuviškumo centras Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Kėdainiuose pamaldos lietuvių kalba vyko pradedant XVII a. trečiuoju dešimtmečiu tik su penkerių metų
pertrauka (1682–1687 m.) (Lukšaitė 1970: 23). Pats miesto burmistras Steponas
Jaugelis Telega dalyvavo miesto reformatų sesijoje, kurioje nuspręsta parengti
lietuviškoms pamaldoms reikalingas knygas. Žinomas miesto burmistras Juozapas Lipskis bei kt. irgi aktyviai dalyvavo reformatų bendruomenės veikloje
(Lukšaitė 2001: 12). Turint omenyje tai, kad lietuvių kalba dar skambėjo Kėdainių XVII a. viešajame gyvenime, šios lietuviškumo apraiškos, matyt, kažkiek atsispindėjo ir tirtuose rankraščiuose. Be šio aptarto socialinio, kultūrinio
konteksto senųjų rankraščių įrašai būtų nebylūs (Рагаускайте 2012: 218).
Skirtingų Lietuvos miestų (Vilniaus, Kauno, Kėdainių) vardynų darybos
polinkių lyginamoji analizė parodė, kad aptartas Joniškio moterų asmenvardžių
lietuviškų priesagų inventorius nėra fenomenalus, tik 1599–1621 m. Joniškio
krikšto metrikų knygoje užfiksuotas faktas. Todėl Lietuvos miestiečių luomo
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(moterų) istorinių asmenvardžių tyrimus reikėtų tęsti toliau. Tikėtina, kad dar
daugiau autentiškų antroponimų, kuriais tuo metu savo aplinkos gyvojoje kalboje buvo vadinamos lietuvės miestietės, galėtų būti ir kituose XVI–XVII a.
istorijos dokumentuose.
2.

IŠVADOS

2.1. Straipsnyje daugiausia darybos aspektu buvo aptarti iš 1599–1621 m.
Joniškio krikšto metrikų knygos išrinkti 122 joniškiečių moterų antroponimai (antrieji dvinario įvardijimo modelio nariai).
2.2. Juos išnagrinėjus, paaiškėjo, kad to meto Joniškio gyventojų asmenvardžių daryba buvo iš tiesų savita. 32 (tai sudaro 26 % visų dvinarių įvardijimų antrųjų antroponimų) jų asmenvardžiai užrašyti su lietuviškomis priesagomis -aičia, -yčia, -ienė, -(i)ūčia, o likusieji – su slaviškomis
priesagomis -ova, -ovna. 3 asmenvardžiai (2,46 %), turintys lenkiškas
-sk- tipo priesagas, priskirti prie galūnės -a vedinių.
2.3. Iš viso buvo rekonstruotos 32 1599–1621 m. moterų antroponimų lytys
su lietuviškomis priesagomis ir palygintos su dabartinėmis lietuvių pavardėmis. Dauguma, t. y. 28 (87,5 % visų rekonstruotų) atstatytos formos turi aiškius atitikmenis šių dienų vardyne. Dalis, t. y. 2 (6,25 %)
turi tos pačios kilmės, tik skirtingos darybos atitikmenis tarp dabartinių
lietuvių vyrų pavardžių. Paskutinės 2 (6,25 %) sudarytos iš vyrų asmenvardžių, kurie nepaliudyti mūsų dienų vardyne.
2.4. Aptarta joniškiečių antroponimų lietuviškų priesagų nomenklatūra – tai
ne vienintelis, tik 1599–1621 m. Joniškio krikšto metrikų knygoje pastebėtas reiškinys. Lietuviškų moterų asmenvardžių priesagų surasta ir
kitų senųjų parapijų (Krakių, Merkinės, Plungės, Sedos, Šiluvos, Švenčionių, Tytuvėnų, Žagarės) vardynuose. Tai nėra būdinga ligšioliniams
XVI–XVII šimtmečių lietuvių moterų (daugiausia valstiečių ir bajorių)
antroponimijos tyrimams.
2.5. Joniškiečių antroponimų analizės duomenys dar buvo palyginti su XVI–
XVII a. Kauno aktų knygų ir XVII a. Vilniaus bei Kėdainių vardynų
darybos analizės išvadomis. Tai atlikus, buvo pastebėta, jog tuo metu
šių miestų vardynuose dar funkcionavo moterų asmenvardžių su lietuviškais darybos elementais.
2.6. Būtina toliau tirti Lietuvos miestų gyventojų istorinius antroponimus.
Tokie ateities tyrimai galėtų papildyti ir patikslinti išdėstytus teiginius.
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PRIEDAI

1599 m. fragmentas lotynų kalba iš 1599–1621 m. Joniškio krikšto metrikų
knygos (1 l.)

1 PAV.
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1607 m. fragmentas lenkų kalba iš 1599–1621 m. Joniškio krikšto metrikų
knygos (88 l.)

2 PAV.
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Joniškio 1599–1621 metų krikšto metrikų knyga [„Liber Baptisatoru[m] Ecc[lesi]æ Parochialis Janiscensis ab Anno 1599. – usq[ue] ad An[n]um 1621. –“]. LVIA. F. 1196.

Ap. 1. B. 76. (JNŠ)

Kėdainių 1604 metų inventorius. VUBRS. F. 4. A1723. B. 34308a. (KI1)
Kėdainių 1623–1806 metų aktų knyga. LVIA. F. SA. B. 15360. (KAK1)
Kėdainių 1624 metų inventorius [„Inwentarz spſanÿ ÿmenia Kedanſkiego welmoʒnego pana ye°[go] m[o]sci pana Staniſława Kiʃʒki Woiewodʒica Witebſkie°[go]

<…>“]. VUBRS. F. 4. A1724. B. 34308b. (KI2)

Kėdainių 1666 metų inventorius [„Inwentarz miasta Kieydanskiego 1666“]. VUBRS. F.

4. A215. B. 16891. (KI3)

Kėdainių 1690–1775 metų aktų knyga [„Księga Aktowych Dokumentow Roku 1690 do
Roku 1775“]. LVIA. F. SA. B. 15357. (KAK2)

Krakių 1619–1635 metų krikšto ir 1631–1635 metų santuokų metrikų knyga. LVIA. F.

1122. Ap. 1. B. 1. (KrkK)

Merkinės 1604–1618 metų krikšto metrikų knyga. LVIA. F. 1541. Ap. 1. B. 1. (MrkKI)
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B. 2. (MrkKII)

Plungės 1615–1659 metų santuokų ir 1616–1660 metų krikšto metrikų knyga. F. 1827.

Ap. 1. B. 1. (PlnK)

Sedos 1641–1707 metų krikšto ir santuokų metrikų knyga. F. 1455. Ap. 1. B. 13 (SdK)
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2. (ŠlvK)

Švenčionių 1638–1648 metų krikšto metrikų knyga. Švenčionių bažnyčios archyvas.
(ŠvnčK)

Tytuvėnų 1616–1635 metų krikšto ir santuokų metrikų knyga. LVIA. F. 1522. Ap. 1.
B. 7. (TytK, TytS)

Žagarės 1622–1655 metų santuokų metrikų knyga. LVIA. F. 1191. Ap. 1. B. 1. (ŽgS)
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Personal Names of Joniškis Women from
the Oldest Lithuanian Baptismal Register
of Joniškis of 1599–1621 in the Context of
Lithuanian Historical Anthroponymy
S U M M A RY
The author of the article continues the research of historical proper names from the
oldest known Lithuanian baptismal register of Joniškis dating to 1599–1621. This time the
article presents an in-depth analysis of 122 personal names of Joniškis women in terms of
their formation (second components of the binary naming model). The analysis revealed
that 32 (i.e. 26 per cent of all second anthroponyms in binary names) recorded female
personal names bear Lithuanian suffixes -aičia, -yčia, -ienė, -(i)ūčia, whereas the remai
ning ones contain Slavic suffixes -ova, -ovna. 3 personal names (2.46%) bearing Polish
-sk- type suffixes were attributed to ending -a derivatives. 32 forms of personal names of
Joniškis women in total, dating to 1599–1621, which contain Lithuanian suffixes, were restored and compared to contemporary Lithuanian surnames. The majority, i.e. 28 (87.5%)
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of the restored forms have clear equivalents among modern-day personal names. Only 2
(6.25%) of them have the equivalents of the same origin but different formation among
contemporary Lithuanian male surnames. The remaining 2 (6.25%) were formed from
male personal names which are no longer apparent among contemporary personal names.
Lithuanian suffixes of female anthroponyms may not only be traced among the historical proper names of Joniškis but also Krakiai, Merkinė, Plungė, Seda, Šiluva, Švenčionys,
Tytuvėnai, Žagarė parishes. The results of the analysis of anthroponyms of Joniškis women
were also compared to the conclusions of the analysis of formation of personal names from
Kaunas registers of the 16 th-17th centuries and 17th century Vilnius and Kėdainiai manuscript registers. It leads to the conclusion that female personal names bearing Lithuanian
suffixes were also recorded in the manuscript registers of these cities.
In the future the research will focus on the historical anthroponyms of female residents
from other Lithuanian cities. Only further studies can supplement the statements presen
ted in the article.
Įteikta 2015 m. rugpjūčio 31 d.
A L M A R AGAUSK A I T Ė
Lietuvių kalbos institutas
Petro Vileišio g. 5, LT-10308 Vilnius, Lietuva
alma@lki.lt
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Mok s l i n ių t y r i mų k r y pt i s : onomastika.

NAUJI DVIKAMIENIAI
ASMENVARDŽIAI 1991–2010 M.
LIETUVOS VARDYNE
New Compound Proper Names of the Period
1991–2010 in the Lithuanian Onomasticon
A NOTACI JA
Pristatant naujus dvikamienius asmenvardžius, duotus LR piliečiams, gimusiems
1991–2010 m., aptariamas vienas lietuvių vardyno atnaujinimo būdas pastaraisiais dešimtmečiais. Tiriant nustatyta, kad sudarant dvikamienius vardus su įprastais kamienais jungiami nauji dėmenys, atsiradę iš apeliatyvų (ar apeliatyvinės kilmės vardų), dvikamienių
asmenvardžių trumpinių ar svetimkilmių vardų, kurie yra dažniausi pamatai. Jie rodo, kad
susidarant vardo kamienui jo pamatinio žodžio reikšmė nėra svarbi. Taip pat pasitaikė ir iš
dviejų naujų kamienų sudarytų vardų, kurie patvirtino asmenvardžių su vienu nauju kamienu kūrimo polinkius. Iš tirtų vardų išaiškėjo, kad pagrindinė priežastis susidaryti naujam vardų dėmeniui yra jį turinčio asmenvardžio žinomumas ar dažnumas, tai parėmė ir
įprastų kamienų atranka į naujus vardus. Dažniausias kamienų pamatas yra pirmasis skiemuo ir pirmas antrojo skiemens priebalsis, kas rodo, kad žodžio daliai tampant kamienu
svarbiausia jo reikšminė dalis – pradžia, paprastai peržengianti skiemens ribą.
E S M I N I A I Ž O DŽ I A I :

asmenvardis, naujasis dvikamienis vardas, apeliatyvas, trumpinys,
svetimos kilmės vardas.
A N NOTAT ION

By presenting new compound personal names given to Lithuanian citizens born in
the period 1991–2010, the article discusses one of the ways used to update the Lithuanian
stock of proper names in the recent decades. The study revealed that compound proper
names are created by combining commonplace stems with new components which mostly
originate from appellatives (or names of appellative origin), hypocoristic compound personal names or foreign names which are the most common base words. They show that the
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Nauji dvikamieniai asmenvardžiai 1991–2010 m.
Lietuvos vardyne
meaning of the base word is not important in the formation of the stem of a proper name.
There are also proper names composed of two new stems, which testify the tendency to
create personal names with a single new stem. The proper names under analysis make it
clear that the main reason behind the creation of a new name component is the popularity
or frequency of the personal name which has it; it was also supported by the selection of
traditional stems for the creation of new proper names. The most common base of stems
is the first syllable and the first consonant of the second syllable, which shows that as the
part of the word is turning into a stem, the beginning, being its most important meaningful part, usually surpasses the limits of the syllable.
K E Y WO R D S :

1.

Personal name, new compound proper name, appellative, hypocoristic, foreign origin name.

1. ĮVADAS

Asmenvardžių tyrimai rodo, kad nuo 1991 m. intensyviai atnaujinamas Lietuvos vardynas (Maciejauskienė 1998; Sinkevičiūtė 2011; Sinkevičiūtė, Griniūtė 2014). Kaip ir kitose šalyse, taip ir Lietuvoje vyksta pokyčių: kuriami nauji
vardai, iš kitų kalbų perimami svetimos kilmės asmenvardžiai ir jų variantai,
perdirbami įprasti vardai, pastaraisiais metais duodami daugiau nei anksčiau
Lietuvos vaikams (Sinkevičiūtė, Griniūtė 2014). Kita dalis naujų vardų yra reti
individualios kūrybos rezultatai, todėl norint nustatyti, kaip ir kodėl jie sukurti,
reikia ieškoti jų kūrėjų, kas vis dėlto yra sunkiai įgyvendinama.
Vieni tokių sukurtų vardų yra nauji dvikamieniai asmenvardžiai, kurių dėmenimis tapo skirtingos kilmės leksemos (Maciejauskienė 1998; Sinkevičiūtė 2011). Nors Vitalija Maciejauskienė (1998: 39–40) dėl hibridinės darybos
vardus, padarytus sujungus savos ir svetimos kilmės dėmenis, vertina neigiamai, bet juos išskyrusi komentuoja dėmenų, kuriais tapo svetimos kilmės vardų
trumpiniai, jų dalys, kilmę. Taip patvirtinama, kad paskutinį XX a. dešimtmetį Lietuvoje esama naujų dvikamienių vardų, kurių inventorius nėra baigtinis.
Iš 2007–2010 m. pradėtų vaikams duoti naujų vardų matyti, kad dvikamieniai asmenvardžiai sudaromi ne tik suduriant įprastus kamienus su svetimos
kilmės vardų dalimis, jų trumpiniais, bet naujais dėmenimis tampa apeliatyvai,
jų kilmės vardų pradžiõs, pabaigõs dalys (Sinkevičiūtė 2011: 219–220). Taigi
naujų dvikamienių asmenvardžių kūrimas ne tik yra nuolatinio pastarųjų metų vardyno atnaujinimo dalis, bet akivaizdus ir proceso visuotinumas: naujais
vardų dėmenimis nuolat tampa apeliatyvinė ir tikrinė leksika. Iš naujų 2007–
2010 m. dvikamienių vardų galima pastebėti, kad jų dėmenimis dažnai tampa
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populiarių Lietuvoje ar keliuose skirtinguose asmenvardžiuose pasikartojančios
vardų dalys.
Tuo remiantis siekta identifikuoti pirmais dviem nepriklausomos Lietuvos
gyvavimo dešimtmečiais pradėtus vartoti naujus dvikamienius vardus ir aptarti
jų dėmenis. Įgyvendinant šį tikslą norėta: pagal onomastikos literatūrą išryškinti, kaip kurti nauji lietuvių dvikamieniai vardai ankstesniais amžiais, išskirti
dvikamienių vardų grupes pagal jų naujus kamienus ir nusakyti jų raidos dėsningumus bei nustatyti, kaip ir kokie įprasti kamienai vartojami naujuose dvikamieniuose varduose.
Skirstant asmenvardžius naudotasi Kazio Kuzavinio ir Bronio Savukyno
Lietuvių vardų kilmės žodynu (2003, toliau – LVKŽ), Aleksandro Vanago Lietuvių pavardžių žodynu (1985–1989, toliau – LPŽ) ir tikrintas Zigmo Zinkevičiaus (2008: 73–169) dvikamienių vardų kamienų sąvadas. Vardas į tyrimą
trauktas tada, kai jo nefiksavo šie šaltiniai, ir bent vieno jo dėmens nebuvo
LVKŽ, LPŽ dvikamieniuose onimuose ar Z. Zinkevičiaus kamienų sąvade. Tokie asmenvardžiai laikyti naujaisiais dvikamieniais vardais. Taip pat svetainėje
www.vardai.vlkk.lt tikrinta, ar išskirtas naujo kamieno derinys su įprastu nesudarė ankstesnių metų vardo, taigi asmenvardis aptariamas tik nustačius, jog
pirmą kartą juo pavadinta 1991–2010 m.
Kamienai, kurie yra LVKŽ, LPŽ minimuose dvikamieniuose onimuose, vadinami įprastais, kaip ir iš jų sudaryti dvikamieniai vardai, nes yra savos kilmės
ir jau funkcionuoja lietuvių vardyne. Su įprastais dėmenimis naujus vardus sudarę iki šiol šaltiniuose nefiksuoti kamienai sąlygiškai vadinami naujais, nes jų
galėjo pasitaikyti ir dvikamieniuose varduose, duotuose anksčiau nei 1991 m.
Prie naujų dėmenų neskirti iškreipti kamienų variantai, nes jie nėra autentiški,
bet susidarę dėl tarminių ypatybių, atsiradę dėl rašybos riktų.
Identifikuojant naujus dėmenis susidurta su problema dėl kamienų senumo,
nes kai kurie naujais laikomi dėmenys sutapo su Z. Zinkevičiaus sąvado kamienais, tyrėjo laikomais įprastais. Todėl kai atrodė, kad minėtame sąvade kamienas išskirtas nemotyvuotai – dažniausiai dėl manomos kitokios tuos kamienus
turinčių asmenvardžių kilmės (Sinkevičiūtė 2010: 147–148), buvo teiktas kitas
vardų kilmės aiškinimas, o kamienas laikytas nauju.
Asmenvardžiai į grupes dalijami pagal naujus kamienus ir skiriami abu jų
dėmenys. Prie įprastu laikomo kamieno teikiamas jį turintis dvikamienis onimas iš LVKŽ, LPŽ ar Z. Zinkevičiaus sąvado. Naujų dėmenų kilmė aiškinama
nurodant jų pamatinius apeliatyvus ar LVKŽ fiksuotus vardus. Tais atvejais,
kai naujo dėmens kilmės nebuvo galima pagrįsti LVKŽ asmenvardžiais, teikti
vardai ir iš kitų šaltinių, juos nurodant tekste. Tam pačiam kamienui pasikartojus kituose asmenvardžiuose pateikiama nuoroda su rodykle vardo, kuris pirmą
kartą minimas jo grupėje, siekiant išryškinti pasikartojančius kamienus. Nauji
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vardai sukirčiuoti remiantis struktūriškai panašių lietuvių asmenvardžių kirčiavimo polinkiais, atskirais atvejais teikti kirčiavimo variantai.
Tyrimo medžiaga 2006 m. gauta iš Gyventojų registro tarnybos prie LR Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Registras) tarpininkaujant Valstybinei lietuvių kalbos komisijai ir pildyta vėlesnių metų vardais. Kelianarius įvardijimus
traktuojant kaip atskirus, peržiūrėta daugiau nei 23 tūkstančiai vardų, iš kurių
kaip atskiri vienetai atrinkta 100 tiriamųjų asmenvardžių – 1991–2010 m. gimusiems LR piliečiams duoti nauji dvikamieniai vardai. Pristatant vardus po
naujo vienanario asmenvardžio, teikiamo iš Registro, rašomas skaičius, kuris
rodo, kiek vardų duota vaikams tiriamuoju laiku. Sudėtinių įvardijimų nariai
taip pat teikti kaip vienanariai vardai. Visa tiriamųjų ir pamatinių vardų statistika matoma svetainėje www.vardai.vlkk.lt.
2.

NAUJI ANKSTESNIŲ AMŽIŲ LIETUVIŲ
DVIKAMIENIAI ASMENVARDŽIAI

Onomastikos literatūroje teigiama, kad daugelis lietuvių dvikamienių vardų siekia baltų bendrystės laikus, o jų senumą remia asmenvardžių, jų kamienų atitikmenys kitų baltų tautų antroponimijoje (Zinkevičius 1977: 228; 2008:
71–72). Be šių asmenvardžių, yra ir naujus savos kilmės kamienus turinčių dvikamienių vardų, kurių dėmenys atsirado perdarius egzistuojančius kamienus ar
naujais dėmenimis tapus apeliatyvams (Zinkevičius 2008: 181–190). Taigi lietuvių asmenvardžiai nesiskiria nuo kitų tautų vardų – panašių pokyčių vykdavo
ir kitų kalbų varduose; pridurtina, kad naujais vardų kamienais kitose kalbose
tapdavo ir jų trumpiniai (plg. Bach 1952: 131; Superanskaja 1988: 8).
Remdamasis lietuvių pavardėmis Z. Zinkevičius (2005: 46–47; 2008: 484–
486) nustatė, kad Lietuvoje yra svetimkilmius kamienus turinčių dvikamienių
asmenvardžių, kurie atsirado krikščioniškiems vardams ėmus brautis į senąją
savos kilmės kamienų sistemą. Taigi dvikamienių vardų kamienų atnaujinimas
svetimos kilmės elementais yra senas reiškinys, vykęs dar prieš pradedant rastis
lietuvių pavardėms.
V. Maciejauskienės (1973: 177–179) atlikta istorinių onimų analizė patvirtino, kad ir formuojantis pavardėms Lietuvoje radosi naujų dūrinių su krikščioniškų vardų, jų trumpinių ir apeliatyvų kilmės kamienais bei asmenvardžių, turinčių abu krikštavardinius dėmenis. Šių vardų kamienais tapdavo
įvairūs svetimkilmiai asmenvardžiai, o dūriniai, kurių kamienai – krikštavardžiai, dažni ir vokiečių vardyne (Maciejauskienė 1973: 177–178, su literatūra).
Tai remia visuotinai žinomą faktą, kad naujų dėmenų įtraukimas į vardus yra
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universalus reiškinys, būdingas ir kitoms kalboms, akivaizdžiai vykęs formuojantis Lietuvos pavardėms.
Taigi naujų sudėtinių vardų kūrimas, pastebimas XX a. pabaigos ir XXI a.
pradžios vaikų vardyne, yra ankstesniais amžiais vykusio dvikamienių asmenvardžių atnaujinimo tąsa. Naujai sukurti asmenvardžiai yra sudurtiniai vardai,
kuriais plečiamas vardynas. Atrodo, kad nauji vardai buvo kurti visą XX a., bet
kol kas jų negalima pristatyti dėl ištirtumo stokos.
3.

NAUJI APELIATYVINĖS KILMĖS
KAMIENŲ ASMENVARDŽIAI

Vieni naujųjų vardų yra asmenvardžiai su apeliatyvinės kilmės dėmenis, kurių pamatas – lietuvių kalbos apeliatyvai, taip pat lietuviški apeliatyvinės kilmės vardai ar šių žodžių prãdžios. Kadangi apeliatyvinės kilmės vardų pamatas
yra ta pati bendrinė leksika, tai juos turintys vardai teikti kartu, nes paprastai
sunku atskirti, kas yra naujojo dėmens pamatas – apeliatyvas ar apeliatyvinės
kilmės vardas.
Skiriant dėmenis tikrinta, ar nauju laikomas kamienas sutampa su apeliatyviniu pamatu, o kitoje jį turinčio vardo dalyje fiksuotas įprastas kamienas. Kai
su apeliatyviniu pamatu sutapęs kamienas nuo įprasto dėmens skyrėsi vienu ar
dviem garsais, jis laikytas nauju, nes manyta, kad priežastis keisti įprastą kamieną – jo panašumas į apeliatyvą ar jo kilmės vardą. Kai kuriuos apeliatyvinius kamienus naujų dėmenų sąraše mini Z. Zinkevičius (2008: 181–190). Šių
dėmenų asmenvardžiai į tyrimą traukti tada, kai apeliatyvinio kamieno derinys
su įprastu nesikartojo šio Z. Zinkevičiaus sąrašo varduose.
Taigi 1991–2010 m. vaikų vardyne rasti šie nauji dvikamieniai asmenvardžiai su apeliatyvinės kilmės kamienais:
Aũksvaidė 1: auks- (< áuksas, Aũksė) ir vaid- (plg. Dóvaidė),
Aũsmantė 1: aus- (< áusti, Austja)1 ir mant- (plg. Daũmantė),
Aũsvydė 1: aus- (žr. Aũsmantė↑) 2 ir vyd- (plg. Avydė),
Diẽvilas 1: die- < diev- (< diẽvas) ir vil- (plg. Dóvilas),
1

2
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Zigmas Zinkevičius (2008: 75) skiria kamieną aus-, remdamasis avd. Aũsmanas, kuris greičiausiai nėra lietuvių dvikamienis vardas, kaip jis mano, bet iš vokiečių kalbos skolintas asmenvardis, fiksuotas lietuvių pavardėje, dėl jo struktūros ir formos panašumo į kitus vokiškos kilmės
asmenvardžius (LPŽ I 140). Todėl dėmuo aus- nelaikytas įprastu asmenvardžių kamienu.
Šio vardo kamienas aus- gali būti iškeiptas iš auš-, plg. Aũšvydė.
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Dóveidė 1: do- (plg. Dóvilė) ir veid- (< véidas)3,
Dóvildas 2: do- (plg. Dómantas) ir vild- (< vildti ‘vilsti’, vldyti ‘vėsinti, aušinti’, vildúoti ‘linguoti, kibilduoti‘, taip pat angl. wild- ‘laukinis‘) 4,
Džiaugsminà 1: džiaugs- < džiaugsm- (< džiaũgsmas) ir min- (plg. Eidminà),
Džiãvaldas 1: džia- (< džiãzas) 5 ir vald- (plg. Dóvaldas),
Džigmantas 1: džig- (< džigtas) ir mant- (plg. Daũmantas) 6,
Gaũtvidas 1: gaut- (< gáuti) 7 ir vid- (plg. Vi̇̀dmantas) 8,
Giedvlė 1: gied- (< giẽdras, Giẽdrė, taip pat giedóti) 9 ir vil- (plg. Dóvilė),
Jausmlė 1: jaus- (< jaũsti) ir mil- (plg. Dómilė),
Jausminà 1: jaus- (žr. Jausmlė↑) ir min- (žr. Džiaugsminà↑),
Jmantė 1: jū- (< jra, Jūrãtė) ir mant- (žr. Aũsmantė↑),
Jùrmantė 1: jur- < jūr- (< jra, Jūrãtė)10 ir mant- (žr. Aũsmantė↑),
Ltvidas 1: lit- (< ltas) ir vid- (žr. Gaũtvidas↑),
Lokmantas 1: lok- (< loks) ir mant- (žr. Džigmantas↑),
Ráivildas 1: rai- (plg. pvd. Ráivydas) ir vild- (žr. Dóvildas↑),
Rãsvildas 2: ras- (plg. (?) avd. Rãstautas, žr. Zinkevičius 2008: 129) ir vild(žr. Dóvildas↑),
Rùtautė 1: ru- < rū- < rūt- (< rūta, Rūtà) ir taut- (plg. Gýtautė),
Rùtvydas 1: rut- < rūt- (< rūta, Rūtà, taip pat Rūtẽnis) ir vyd- (plg. Avydas),
3

4
5

6

7

8

9

10

Z. Zinkevičiaus (2008: 158) išskirtas kamienas veid- nelaikytas įprastu, nes tyrėjo pateikti asmenvardžiai su veid- greičiausiai perimti iš vokiečių ir vėliau perdirbti (Sinkevičiūtė 2014: 164).
Dėl to avd. Dóveidė panašumas su lie. véidas nėra antrinis. Šio vardo kamienas veid- gali būti
iškreiptas ir iš vaid-, plg. Dóvaidė.
Šio vardo kamienas vild- gali būti iškreiptas iš vilt-, plg. Dóviltas.

Dėmuo džia- galėjo būti perimtas ir iš R. Banionio filmo Vaikai iš Amerikos viešbučio, sukurto
1990 m. ir rodyto Lietuvos atgimimo laiku, pagrindinio herojaus pravardės Džãgeris.

Šį vardą gal galima aiškinti kaip eufemizacijos rezultatą, kai /ž/ pakeistas /dž/, plg. v. Žigi̇̀mantas, dėl anglakalbėse šalyse dažno v. Džesonas įtakos. Vis dėlto tokia pozicija abejotina, nes
Džesonas yra retas Lietuvos vardas, o „perdirbtasis“ v. Žigi̇̀mantas yra visuotinai vartojamo ir
populiaraus v. Žygi̇̀mantas riktas bei gerokai retesnis vardas v. Žygi̇̀mantas atžvilgiu.
Antrojo dėmens pozicijoje Z. Zinkevičiaus (2008: 90) išskirtas gaut- nelaikytas įprastu kamienu, nes yra grafinis kamieno gaud- variantas (Sinkevičiūtė 2013: 121–123). Šio vardo kamienas
gaut- gali būti iškreiptas ir iš gaud-, plg. Gaũdvydas.

Nors LVKŽ nėra dvikamienių vardų su antruoju kamienu vid-, bet greičiausiai vid- ir vyd- kaitaliojasi ir antrajame kamiene, kaip ir pirmajame kamiene.
Z. Zinkevičiaus (2008: 93) išskirtas kamienas gied- nelaikytas įprastu, nes yra grafinis ged- variantas (Sinkevičiūtė 2009: 348–349), nors tyrėjas ir spėja, kad gied- galėjo atsirasi iš ged- dėl
lenkų kalbos įtakos. Šio vardo kamienas gied- gali būti iškreiptas ir iš ged-, plg. Gẽdvilė.
Kamieną jur- patikimiau kildinti iš jūr-, o ne sieti su trumpiniu Jùras, dėl vardo Jūrãtė
populiarumo.
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Tesmantas 1: teis- (< teisùs, Teisùtis) ir mant- (žr. Džigmantas↑),
Ugmlė 1: ug- (< ugns, Ùgnė) ir mil- (žr. Jausmlė↑),
Váitvildas 1: vait- (plg. Váitkantas) ir vild- (žr. Dóvildas↑),
Žaismintà 1: žais- (< žasti) ir mint- (plg. Armintà)11.
Dalis apeliatyvinių kamienų varduose fiksuoti po kartą, tačiau kiti buvo ir
kelių skirtingų vardų dėmenys, ir sudarė pasikartojančius derinius su įprastais
kamienais. Tokie kamienai yra aus-, jaus-, ras-, rut- ir vild-. Dėl jų pasikartojimo manytina, kad šie dėmenys jau tampa nuolatinėmis naujų vardų dalimis.
Dažniausiai apeliatyviniai dėmenys yra pirmieji kamienai, taigi nauji šios grupės vardai dažniau pradedami apeliatyviniais kamienais.
Visi apeliatyviniai kamienai atsirado iš žodžių pradžios. Įprasčiausias pamatas – pirmasis skiemuo, kuris yra atvirasis (žr. Aũsmantė, Aũsvydė, Diẽvilas,
Dóveidė, Džigmantas, Gaũtvidas, Giedvlė, Jausmlė, Jausminà, Jùrmantė, Ltvidas, Lokmantas, Rùtautė, Rùtvydas, Tesmantas, Ugmi̇̀lė, Žaismintà) ar uždarasis
(žr. Aũksvaidė, Dóvildas, Džiaugsminà, Ráivildas, Rãsvildas, Váitvildas), ir antrojo skiemens pirmas priebalsis. Tai rodo, kad kuriant apeliatyvinius kamienus
reikšminė dalis peržengia pirmąjį skiemenį ir nepriklauso nuo skiemens uždarumo. Atvejai, kai kamienas yra žodžio pradžia, nesutapusi su reikšmine pamato dalimi – šaknimi (žr. Džiãvaldas, Džigmantas, Giedvlė, Ugmlė), skatina
manyti, kad apeliatyvams tampant kamienais svarbiausia yra pirmojo skiemens
inicialė ir medialė.
Pasitaikė atvejų, kai prie naujo pirmojo apeliatyvinio kamieno buvo pridėtas toks įprastas antrasis kamienas, kurio pradžia sutapo su pirmojo kamieno
finalės paskutiniu priebalsiu (plg. Diẽvilas, Džiaugsminà, Rùtautė). Taigi sudarant naujus vardus įprasti antrieji kamienai kartais renkami ir pagal jų pradžios
priebalsį. Apeliatyvinės kilmės asmenvardžiai, su kurių pradžia sutapo naujieji
kamienai, yra plačiai vartojami, tai vardai – Aũksė, Austja, Giẽdrė, Jūrãtė, Rūtà, Ùgnė. Tai rodo, kad atsirandant naujiems kamienams svarbus juos turinčių
vardų populiarumas.
Iš apeliatyvinių dėmenų matyti, kad dažniau jų pamatu tampa su emocijomis (džiaugs-, jaus-), gyvūnais ir augalais (lok-, ru-, rut-), gamtos objektais,
reiškiniais (jū-, jur-, ug-) ar žmogaus atliekamais veiksmais (aus-, gaut-, žais-)
11
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Galima spėti, kad šis Lietuvoje gimusios lietuvės vardas galėjo atsirasti asociatyviai perdirbus
dažną užsienio šalių vardą Jasmine (DFN 173, taip pat dar žr. 23 išnašą), kurio atitikmenys LR
piliečių vardyne yra Džasminà, Jasminà, Žasminà ir kt. Tačiau dėl to, kad minėtus v. Jasmine
atitikmenis LR piliečių vardyne sieja bendras bruožas – dalis jų yra nelietuvių (dažnai romų)
ar nenurodytos tautybės vaikų asmenvardžiai, tokios minties atsisakyta, nes paprastai duodant
Lietuvoje gimusiems lietuviams vardus tokių asociacijų vengiama. Dėl šios priežastis v. Žaismintà nesietas ir su Rusijos popdainininkės Žasmin sceniniu slapyvardžiu.
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susijusi leksika. Kiti kamienai yra įvairios semantikos, kas atspindi individualias vardų kūrimo aplinkybes.
4.

NAUJI TRUMPINIŲ KILMĖS KAMIENŲ
ASMENVARDŽIAI

Naujais dėmenimis tampa ir trumpiniai, kilę iš įprastus kamienus turinčių
lietuvių dvikamienių vardų. Šios kilmės kamienus galima išskirti, kai naujas
dėmuo nesutampa su kamieno riba: jo pamatas yra pirmasis kamienas ir antrojo
pradžia, taip pat kamieno pradžiõs (inicialė ir medialė) arba jo pabaigõs (medialė ir finalė) dalis.
Tirtų asmenvardžių trumpinių kilmės dėmenų pamatas yra pirmasis kamienas ir antrojo pradžia, o kito pamato kamienų 1991–2010 m. vardyne nepasitaikė. Daugelis minėto pamato asmenvardžių yra lietuvių vardai ir pavardės. Dėl
to pristatant šios grupės asmenvardžius ir aptariant dėmenų kilmę iš LVKŽ pirma teikiamas trumpinys ir toliau – jo pamatas – dvikamienis vardas.
Taigi 1991–2010 m. vaikų vardyne rasti šie nauji dvikamieniai asmenvardžiai su trumpinių kilmės kamienais:
Amingas 1: ar- (plg. Avydas) ir ming- (< Mngas, Mngaudas)12 ,
Eikvlė 1: eik- (< Ekė, Ekantė) ir vil- (plg. Dóvilė),
Emindas 2: er- (plg. pvd. Evydas)13 ir mind- (< Mndas, Mi̇̀ndaugas),
Geitvlė 1: geit- (< Getė, Getautė) ir vil- (žr. Eikvlė↑),
Jóvaigė 1: jo- (plg. Jómantė) ir vaig- (< Vagė, Vaigáilė),
Kęstgáilė 1: kęst- (< Kstė, Kstautė, taip pat Kęstùtis, Kstas) ir gail- (plg.
Jógailė),
Kestminà 1: kest- < kęst- (žr. Kęstgáilė↑) ir min- (plg. Eidminà),
Mndvidas (1): mind- (žr. Emindas↑) ir vid- (plg. Vi̇̀dmantas)14,
Mi̇̀ndvydė 1: mind- (žr. Emindas↑) ir vyd- (plg. Avydė),
Vamindas 1: vai- (plg. Vagaudas) ir mind- (žr. Emindas↑).
Trumpinių kilmės kamienus turintys dvikamieniai asmenvardžiai yra reti,
greičiausiai dėl to trumpiniai kaip atskiras pamatas anksčiau ir nebuvo skirtas.
12

13

14

Kamienas ming- gali būti siejamas su v. Domngas (ypač dėl pozicinio sutapimo su jo baigmeniu), bet šis vardas lietuvių vardyne yra retas, pradėtas vartoti nuo XX a. pabaigos, arba su pvd.
Mi̇̀ngas, žinoma dėl NBA sėkmingai rungtyniavusio kino krepšininko Jao Mingo pavardės.
Nors Z. Zinkevičius (2008: 86) kamieną er- laiko savarankišku, tačiau dėl pozicijos jį patikimiau laikyti kamieno ar- variantu (LPŽ I 581). Taip pat kamienas er- galėjo atsirasti ir iš v. Ernèstas, Èrvinas pradžios.
Dėl kamieno vid- žr. 8 išnašą.
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Aptartų vardų trumpinių kilmės dėmenys kiek dažniau yra pirmojo kamieno
pozicijoje, taigi jais daugiau linkstama pradėti naujus dvikamienius vardus.
Dėmenys kęst-, mind- kartojosi varduose, kas rodo, kad jie tampa nuolatiniais asmenvardžių dėmenimis. Į naujus vardus dėmenys kęst-, mind- greičiausiai plito dėl avd. Kęstùtis, Mndaugas populiarumo. Taigi naujiems vardams su
trumpinių kilmės kamienais susidaryti ir plisti įtakos turi tuos kamienus turinčių vardų vartojamumas.
Visi nauji trumpinių kilmės kamienai atsirado iš dvikamienių vardų pradžios
ir viršijo pamatinių dvikamienių vardų pirmojo skiemens (ir kamieno) ribą.
Taigi susidarant trumpinių kilmės kamienams svarbus yra garsų derinys iki kito
skiemens balsinės dalies.
5.

NAUJI SVETIMKILMIŲ VARDŲ KAMIENŲ
ASMENVARDŽIAI

Dar kiti nauji vardai turi kamienus, atsiradusius iš svetimos kilmės asmenvardžių. Šių kamienų pamatas – svetimos kilmės vardai, jų trumpiniai ar šių
žodžių prãdžios. Pasitaikė ir asmenvardžių, turinčių dėmenis, kuriais tapo svetimos kilmės vardų baigmenys.
Aiškinant iš vardų pradžios atsiradusių dėmenų kilmę nurodomi jų pamatiniai žodžiai – oficialieji vardai ir jų trumpiniai. Svetimkilmiams kamienams
sutapus su LVKŽ teikiamais Lietuvoje paplitusiais trumpiniais, tapusiais savarankiškais vardais, jų oficialieji vardai neteikti, jei jie buvo reti. Prie naujų dėmenų nurodyti tik oficialieji vardai tada, kai manyta, kad jų trumpiniai nėra
paplitę ar struktūriškai neatitinka naujojo kamieno. Aiškinant iš vardų pabaigos
atsiradusių dėmenų kilmę nurodomi minėtą baigmenį turintys svetimos kilmės
vardai. Kai dėmenį galima sieti ir su svetimos kilmės vardo baigmeniu, ir su tokį patį dėmenį turinčio svetimos kilmės asmenvardžio pradžia ar jo trumpiniu,
teikti abu pamatai.
Taigi 1991–2010 m. vaikų vardyne rasti šie nauji dvikamieniai asmenvardžiai su svetimos kilmės vardų kamienais:
Admantė 1: ad- (< Adà, Adèlė) ir mant- (plg. Daũmantė),
Agmlė 2: ag- (< Ãgnė, taip pat Agà, Ãgė) ir mil- (plg. Dómilė),
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Aimándas 2: ai- (plg. Aigùstė) ir -mandas (< Amándas, Armándas) ar mand(< Mándas, Armándas)15,
Akmlė 3: ak- (< Akvlė)16 ir mil- (žr. Agmi̇̀lė↑),
Almándė 1: al- (plg. Alginà) ir mand- (< Mánda, Amánda)17,
Brigmantas 1: brig- (< Brgė, Brigità) ir mant- (plg. Daũmantas),
Denminas 1: dein- (< Denas (GVL 112)) ir min- (plg. Aminas),
Džeivydà 1: džei- (< Džedė (GVL 228), Dženė (GVL 228)) ir vyd- (plg. Avydė),
Èdmantė 3 (1): ed- (< Edà, Edità, taip pat Èdas, Èdmundas, Èdvardas) ar ed< edm- (< Èdmundas) ir mant- (žr. Admantė↑),
Edmintà 1: ed- ar edm- (žr. Èdmantė↑) ir mint- (plg. Armintà),
Egvlija 1: eg- (< Ègė, Egdija) ir vil- (plg. Dóvilė),
Eilándas 1: ei- (plg. Emantas) ir -landas (< Erlándas, Rolándas),
Eisvità 2: eis- (plg. Eisminà) ir -vita (< Jovità, Rosvità) ar vit- (< Vità)18,
Eitlándas 1: eit- (plg. Etminas) ir -landas (žr. Eilándas↑),
Elmantas 1 (1): el- (< Èlas, Èlis, Elgijus) ir mant- (žr. Brigmantas↑),
Èlmantė 1: el- (< Elà, Èlė, Elenà, Elvyrà)19 ir mant- (žr. Admantė↑),
Ìgmantas 1: ig- (< Ìgnas, Ìgnius) ir mant- (žr. Brigmantas↑),
Ìngvidė 1: ing- (< Ìnga, taip pat Ingridà, Ingebòrga) ir vid- (plg. Vdmantė) 20,
Ìnvidas 1: in- (< Ìnas, Ìngvaras, Inoceñtas, taip pat Inà, Ìnga, Inesà) ir vid- (plg.
Vdmantas) 21,
15

16

17
18

19
20
21

Z. Zinkevičius (2008: 111) skiria įprastą kamieną mand-, bet įvertinti jo pagrįstumą trūksta
duomenų. Dėl svetimos kilmės vardų su mand- populiarumo Lietuvoje manytina, kad su jais
sietinas ir naujųjų vardų dėmuo.

Šį vardą gal galima laikyti priesagos -ilė vediniu, kilusiu iš v. Ãkmė su pamatu akm- (?). Atrodo,
kad viena priežasčių duoti vardą su akm- galėjo būti dažna UAB „ACME Film“, kuri yra viena didžiausių filmų platintojų Baltijos šalyse, reklama, rodoma prieš filmų demonstracijas. Kita
spėtina priežastis – gal asociatyvus vardo ryšys su lie. akmuõ (?). Taip pat Akmlė galėtų būti
perdirbtas ir tiesiogiai iš Akvi̇̀lė dėl eufemizacijos.

Dėl mand- kilmės žr. 15 išnašą. Šiam vardui atsirasti įtakos galėjo turėti ir angl. almond ‘riešutas’.

Z. Zinkevičius (2008: 164) skiria įprastą kamieną vit-, bet atrodo, kad jį turintys tyrėjo minimi
vardai yra skirtingos kilmės: vieni kilo iš pavardžių, kurios skolintos iš vokiečių kalbos (LPŽ
II 1242), kiti yra dvikamienių asmenvardžių su vyd- ar vid- grafiniai variantai (Sinkevičiūtė,
Račickaja 2014: 314), o trečių vardų patikimumui įvertinti trūksta duomenų, nors atrodo, kad
daugelyje nereikia skirti dėmens vit-, o matyti priesagą -it, užrašytą -yt dėl tarminių ypatybių,
grafinio perteikimo. Kadangi svetimkilmiai vardai su baigmeniu -vita dažni Lietuvoje, tai šis jų
baigmuo galėjo išplisti ir į naujus vardus. Garsinis panašumas su vit- turinčiomis lietuvių pavardėmis taip pat galėjo paskatinti susidaryti naujus dvikamienius vardus su vit-.
Šio vardo kamienas el- gali būti iškreiptas iš al-, plg. Amantė.
Dėl kamieno vid- žr. 8 išnašą.
Dėl kamieno vid- žr. 8 išnašą.

Straipsniai / Articles

91

DAIVA SINKEVIČIŪTĖ

Josvità 1: jos- (plg. Jóstautė) ir -vita ar vit- (žr. Eisvità↑),
Jusminà 1: jus- (< Jùstė, Justinà) 22 ir min- (žr. Eidminà),
Jùstautė 1: jus- < just- (< Jùstė, Justinà) 23 ir taut- (plg. Gýtautė),
Krsmantas 2: kris- (< Kristijõnas, Krstupas, Krstis, taip pat Krsas (GVL 254))
ir mant- (žr. Brigmantas↑),
Krstmantas 1: krist- (< Kristijõnas, Krstupas, Krstis) ir mant- (žr. Brigmantas↑),
Krstautas 1: kris- < krist- (žr. Krstmantas↑) ir taut- (plg. Výtautas),
Lãviltė 1: la- (< Latója (GVL 259), Latišà (GVL 259)) 24 ir vilt- (plg. Dóviltė),
Leodángas 1: leo- (< Lèo (GVL 263), Lẽonas) ir dang- (plg. Aũdangas),
Mãtautas 1: ma- < mat- (< Mãtas) ir taut- (žr. Krstautas↑),
Mãtvydas 1: mat- (< Mãtas) ir vyd- (plg. Avydas),
Mingrdas 1: min- (plg. Mntautas) ir -gridas (< Ingrdas, Sigrdas),
Minreñtas 1: min- (žr. Mingrdas↑) ir -rentas (< Floreñtas, Laureñtas),
Nèdmantė 1: ned- (< Nèdas (GVL 311), Nedà) 25 ir mant- (žr. Admantė↑),
Neilmantas 1: neil- (< Nelas (GVL 311)) ir mant- (žr. Brigmantas↑),
Neimándas 1: nei- (plg. Nemantas) ir -mandas (žr. Aimándas↑),
Òmantas 1: o- (< Òskaras, Òsvaldas) ir mant- (žr. Brigmantas↑),
22

23

24

25
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Kamieną jus- galima laikyti ir savos kilmės dėmeniu, sietinu su lie. jùsti. Pagrindiniu pasirinktas svetimos kilmės pamatas dėl v. Jùstė, Justinà populiarumo; dar yra ir v. Jùstautė (žr.) su asimiliuota kamieno just- finale.

Galima skirti ir kamieną jus-, siejamą su v. Jùstė, Justinà, taip pat ir su lie. jùsti. Pasirinkta skirti
just- dėl kamieno antrojo dėmens sutapimo su antrojo kamieno iniciale. Kita vertus, v. Jusminà,
galbūt ir Jausminà (žr.), galėtų būti aiškinami kaip asociatyviai sukurti ar perdaryti asmenvardžiai pagal dažną užsienio šalių vardą Jasmine (plg. jo variantus Jasmin, Yasmin, DFN 173; dar
žr. 11 išnašą), nes šie vardai duoti Jungtinėje Karalystėje gimusioms mergaitėms. Vis dėlto pasirinkta dėmenis jus-, jaus- nuosekliai sieti su apeliatyvais, nes šie dėmenys kartojasi kituose
naujaisiais dvikamieniais laikomuose varduose, kas ir parodo jų savarankiškumą.

Kelta mintis, kad dėmuo la- galėjo atsirasti dėl v. Lãvija įtakos, kuris 2005–2008 m. buvo žinomas dėl žurnalistės Lavijos Šurnaitės veiklos (Sinkevičiūtė 2011: 219). Žiniasklaidos minimas
Lãvijos vardas galėjo turėti įtakos kuriant v. Lãviltė, bet pridurtina, kad pradžios dėmuo la- yra
dažnas sudarant naujus vardus ir kitose kalbose (GVL 259), dėl to v. Lãviltė galėjo atsirasti ir
veikiant užsienio vardų madoms. Z. Zinkevičiaus (2008: 105) išskirtas kamienas la- neatrodo
patikimas, nes jo minimi asmenvardžiai, rekonstruoti iš pavardžių, nėra dvikamieniai vardai:
vieni jų skolinti iš kitų kalbų, kiti – atsiradę iš apeliatyvų, o treti yra kitų lietuvių asmenvardžių
variantai (LPŽ II 9–40).
Prie svetimos kilmės kamienų priskirtas ned-, nes Lietuvoje vartojamas v. Nèdas, iš kurio greičiausiai padarytas ir moters v. Nedà, išplito dėl anglų kalboje susidariusio ir daugelyje kalbų
vartojamo trumpinio Nèdas (dėl kilmės žr. GVL 311). LVKŽ 248 aiškinimas, kad Nedà (v. Nèdas iš viso nėra) yra Nedėjõs trumpinys neįtikina, nes Nedėjà yra nevartojamas vardas (svetainės
vardai.vlkk.lt duomenimis, neduotas nei vienai mergaitei), todėl manytina, kad neišplito ir jo
trumpinys.

Ac t a L i ng u i s t ic a L it hu a n ic a

LXXIII

Nauji dvikamieniai asmenvardžiai 1991–2010 m.
Lietuvos vardyne

Raigrdas 1: rai- (plg. pvd. Ráivydas) ir -gridas (žr. Mingrdas↑),
Raksvlė 1: raks- < roks- (< Ròksė (GVL 356), Roksanà (GVL 356)) ir vil- (žr.
Egvlija↑),
Ramvità 1: ram- (plg. Ramvydà) ir -vita ar vit- (žr. Eisvità↑),
Rèdminas 1: red- (< Rèdas) ir min- (žr. Denminas↑),
Rèdvydas 1: red- (žr. Rèdminas↑) ir vyd- (žr. Mãtvydas↑),
Redvlė 1: red- (< Redà) ir vil- (žr. Egvlija↑),
Rdmantė 1: rid- (< Ridà, taip pat Rdas) ir mant- (žr. Admantė↑),
Rikvidà 1: rik- (< Rikárda, taip pat Rkas, Rikárdas) ir vid- (žr. Ìngvidė↑),
Rsmantė 1: ris- (< Risà (GVL 344), taip pat Rsas (GVL 344)) ir mant- (žr.
Admantė↑),
Rtmantas 1: rit- (< Rità) 26 ir mant- (žr. Brigmantas↑),
Sáivydas 1: sai- (< Sáimonas) 27 ir vyd- (žr. Mãtvydas↑),
Sangrdas 1: san- (plg. Sángirdas) ir -gridas (žr. Mingrdas↑),
Simantà 1: si- < sim- (< Simà, Simonà) 28 ir mant- (žr. Admantė↑),
Simintà 2: si- < sim- (žr. Simantà↑) ir mint- (plg. Armintà),
Ttvydas 1: tit- (< Ttas) ir vyd- (žr. Mãtvydas↑),
Tòmantė 1: to- < tom- (< Tomà, taip pat Tòmas) ir mant- (žr. Admantė↑),
Tùmantas 1: tu- < tum- (< Tùmas) 29 ir mant- (žr. Brigmantas↑),
Visáldas 1: vis- (plg. Vsmantas) ir -aldas (< Romuáldas, Renáldas) ar ald- (<
Áldas, Romuáldas)30,
Vytárdas (ar Výtardas) 1: vyt- (< Výtas, Výtautas) ir -ardas (< Eduárdas, Leonárdas ar Èdvardas, Rčardas)31,
Vtgardas 1: vit- (< Vtas) ir gard- (plg. Agardas).
26

27

28
29

30

31

Kamienas rit- gali būti ir apeliatyvinės kilmės – perdirbtas iš lie. rýtas, v. Rtis. Pasirinkta svetima rit- kilmė aiškinama v. Rità populiarumu.

Sáimonas yra adaptuota lietuvių kalboje angliška v. Si̇̀monas forma. Remdamasis avd. Samantas
Z. Zinkevičius (2008: 131) skiria kamieną sai-, bet dėl duomenų stokos šio asmenvardžio nepavyko identifikuoti; jeigu jis yra naujas vardas, tai spėtina, kad taip pat galėjo atsirasti perdirbus
v. Sáimonas.
Šio vardo kamienas si- gali būti laikomas iškreiptu iš sy-, plg. Sýmantė.

Nors Z. Zinkevičius (2008: 152) ir skiria kamieną tum-, tačiau prie šio kamieno teikiamas asmenvardis yra kilęs iš pavardės, kurios pamatas, atrodo, yra apeliatyvas (LPŽ II 1082) ir todėl
nelaikytinas įprastu.

Kamieną ald- galima sieti ir su lie. Áldas, plg. Aldõnas, bet dėl ald- pozicijos antrajame naujojo
vardo kamiene atrodo įtikinamesnės sąsajos su svetimos kilmės asmenvardžiais.

Ryšys su antrųjų kamienų gard-, vard- dalimi -ard- (plg. Egardas, Gẽdvardas) atrodo abejotinas, nes šių kamienų lietuvių asmenvardžiai yra daug retesni nei svetimos kilmės vardai (žr.
www.vardai.vlkk.lt).
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Svetimos kilmės kamienus turintys nauji dvikamieniai asmenvardžiai yra
dažniausi iš visų vardų. Tai rodo, kad kuriant naujus vardus kamienų reikšmė
nėra svarbi. Kadangi nauji dėmenys sieti su visuotinai žinomais svetimos kilmės vardais, tai viena priežasčių naujam dėmeniui atsirasti yra juo pavadinto
asmens žinomumas. Varduose kartojosi svetimos kilmės dėmenys ag-, ak-, ed-,
el-, kris-, krist-, mat-, red- ir sim-, dėl ko manytina, kad jie tampa nuolatiniais
naujų asmenvardžių dėmenimis.
Daugiausia svetimos kilmės dėmenų yra pirmieji naujų vardų kamienai (42 iš
55). Taigi šios grupės vardai naujais svetimkilmiais dėmenimis dažniausiai pradedami. Daugelis pirmųjų kamienų atsirado iš svetimos kilmės vardų pirmojo
atvirojo (žr. Adà, Brigità, Denas, Edità, Egdija, Èlas, Ìnas, Mãtas, Nèdas, Nelas,
Rèdas, Redà, Ridà, Rikárda, Risà, Rità, Simà, Ti̇̀tas, Tòma, Tùmas, Vi̇̀tas) ar uždarojo (žr. Ìnga, Ròksė) skiemens ir antrojo skiemens pirmojo priebalsio. Atrodo, kad tokią kamienų struktūrą lėmė pamatas: dažniausiai antrasis pamatinio
vardo skiemuo turi vienanarę inicialę. Tačiau šis pamatas būdingas ir tada, kai
antrojo skiemens inicialė yra dvinarė (žr. Ãgnė, Akvlė, Ìgnas, Jùstė, Kristijõnas).
Taigi svetimos kilmės vardui tampant kamienu, dažniausiai jo pamatu tampa
pirmasis skiemuo ir kito skiemens pirmasis priebalsis, nepriklausomai nuo antrojo skiemens struktūros ir pirmojo skiemens atvirumo.
Pirmieji kamienai just- ir krist- taip pat patvirtina šį teiginį, nes vardų Jùstautė, Krstautas (išskyrus Krstmantas) pirmojo kamieno paskutinis finalės priebalsis asimiliuotas antrojo skiemens pirmojo priebalsio. Kita vertus, antrasis įprastas v. Jùstautė, Krstautas kamienas galėjo būti ir derintas prie pirmojo kamieno
inicialės priebalsio.
Dar kitų pirmųjų kamienų pamatas yra atvirasis pirmasis (plg. džei-, la-, o-,
sai-) arba du pirmieji (plg. leo-) svetimos kilmės vardų skiemenys. Tai rodo, kad
į naują asmenvardį perimant pamato dalį svarbiausia dalis yra jo pirmojo skiemens inicialė ir medialė.
Retesni dėmenys, esantys antrojo kamieno pozicijoje, kilę iš vardų baigmenų. Dėl kartojimosi įvairiuose varduose ir kelių su tais pačiais įprastais kamienais dėmenų derinių manytina, kad nuolatinėmis vardų dalimis tampa baigmenys -gridas, -landas, -mandas ir -vita32 . Kiti pabaigos dėmenys -aldas, -rentas reti,
bet iš jų matyti, kad nauji dėmenys paprastai atsiranda dėl kelių juos turinčių
asmenvardžių žinomumo (žr. Floreñtas, Laureñtas ir Romuáldas, Renáldas). Taigi
antrojo dvikamienių vardų dėmens pozicijoje vyksta pokyčių – čia taip pat yra
naujų dėmenų, kurių dažniausi – svetimos kilmės vardų baigmenys.
32
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Greičiausiai čia priskirtinas ir v. Almándė.
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6.

DVIEJŲ NAUJŲ KAMIENŲ DVIKAMIENIAI
ASMENVARDŽIAI

Lietuvos vaikų vardyne rasta ir asmenvardžių, sudarytų iš dviejų naujų kamienų. Abu dėmenys yra atsiradę iš apeliatyvų, trumpinių ar svetimos kilmės
vardų ir kaip kamienai nefiksuoti LVKŽ, LPŽ dvikamieniuose onimuose ar
Z. Zinkevičiaus (2008: 73–169) įprastų kamienų sąvade bei iki 1990 m. (imtinai) nesudarė tokio kamienų derinio viename varde.
Taigi 1991–2010 m. vaikų vardyne rasti šie dvikamieniai asmenvardžiai, sudaryti iš dviejų naujų kamienų:
Egvtas 1: eg- (< Ègis, Egdijus) ir -vitas (< Jovtas) ar vit- (< Vtas),
Deisvinà 1: deis- (< (?) Dezė (GVL 110)) ir -vina (< Malvinà, Alvinà)33,
Gaivándas 1: gaiv- (< gaivùs, taip pat Gaivs, Gavilas) ir -andas (< Armándas,
Rolándas),
Jolvità 1: jol- (< Jòlė, Jolánta, Jolità) ir -vita (< Jovità, Rosvità) ar vit- (< Vità)34,
Jorèstas 5: jor- (< Jõris) ir -estas (< Ernèstas, Orèstas),
Jormándas 1: jor- (žr. Jorèstas↑) ir -mandas (< Amándas, Armándas) ar mand(< Mándas, Armándas)35,
Jùstvitas 1: just- (< Jùstas, Justnas) ir -vitas ar vit- (žr. Egvtas↑),
Jusvità 1: jus- (< Jùstė, Justinà)36 ir -vita ar vit- (žr. Jolvità↑),
Regvtas 2: reg- (< Règis, Regmantas) ir -vitas ar vit- (žr. Egvtas↑),
Sõdautas 1: sod- (< sõdas) ir -autas (< Gýtautas, Výtautas)37.
Šių vardų pirmieji kamienai yra apeliatyviniai (gaiv-, jor-, sod-) ir svetimų
vardų kilmės (eg-, deis-, jol-, jus-, just-, reg-). Dažnesni pastarieji dėmenys patvirtina, kad naujus vardus dažniausiai linkstama pradėti svetimkilmiais dėmenimis. Dėmenys eg-, jor-, jus- ir just- kartojosi šiuose ir vieną naują kamieną
turinčiuose varduose, kas rodo, kad jie taip pat tampa nuolatiniais naujų vardų
dėmenimis.
33

34
35
36
37

Dėmuo vin- gali būti laikomas ir lietuvių dvikamienių vardų kamienu (plg. Eisvinà, Eivinà),
tačiau sąsajos su svetimos kilmės vardais yra įtikinamesnės, nes šie vardai dažnesni lietuvių
vardyne.
Dėl kamieno vit- žr. 18 išnašą.

Dėl kamieno mand- žr. 15 išnašą.
Dėl kamieno jus- žr. 22 išnašą.

LVKŽ autoriai dėmenį -autas v. Gedáutas, Výdautas vadina priesaga, greičiausiai remdamiesi
Pranu Skardžiumi (1996: 365), nors naujuose lietuvių varduose dėmuo -autas galėjo kilti iš dažno antrojo dvikamienių vardų kamieno taut- dalies, interpretuotos kaip baigmens.
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Išskyrus just-, visi kamienai atsirado iš pirmojo skiemens ir antrojo skiemens
pirmojo priebalsio. Tai patvirtino jau išsakytą mintį, kad nauju dėmeniu tampanti vardo pradžia paprastai apima pirmąjį skiemenį ir kito pradžią.
Antrasis šios grupės vardų dėmuo dažniausiai yra kilęs iš svetimos kilmės
vardų baigmenų (žr. -andas, -estas, -mandas, -vina, -vita, -vitas) bei pasitaikė savos kilmės dvikamienių vardų baigmuo (žr. -autas). Dėl kartojimosi dėmenys
-estas, -mandas, -vita ir -vitas laikytini nuolatinėmis naujų vardų dalimis, kas
remia taip pat ankstesnę mintį, kad į antrojo kamieno poziciją dažniausiai plinta svetimkilmiai baigmenys.
7.

ĮPRASTŲ KAMIENŲ VARTOJIMO
NAUJUOSE DVIKAMIENIUOSE
VARDUOSE POLINKIAI

Kuriant vardus su naujais kamienais tradiciškesnė išlieka asmenvardžio pabaiga, nes įprasti kamienai dažniausiai yra antrieji dėmenys. Jie yra trinarės ar
keturnarės struktūros, tačiau įprastai tik su antraisiais trinariais kamienais sudaromi vardai su visų trijų grupių naujais dėmenimis. Tai rodo įprastų trinarių
kamienų universalumą.
Dažniausiai varduose pasikartojo antrasis kamienas mant-, dominuojantis
kitų kamienų atžvilgiu vyrų ir moterų varduose (atitinkamai 12 ir 11 skirtingų
asmenvardžių). Toks mant- paplitimas aiškintinas jį turinčių dvikamienių vardų Emantas, Demantė, Dómantas, Žygmantas dažnumu aptariamuoju laiku38 ir
trumpinio Mañtas populiarumu, kuris yra antrasis lietuvių asmenvardis pagal
dažnumą 1991–2010 m.39. Taigi ir įprastiems kamienams tampant naujų vardų
sudedamosiomis dalimis yra svarbus jų dažnumas pamatiniuose varduose.
Kiti antrieji kamienai retesni: su vyd- sudaryta 8, su vil- – 7, su min- ir vid- –
po 6, su mil- ir taut- – po 4, su mint- – 3 nauji atskiri dvikamieniai vardai. Su
kamienais vil- ir min- dažniau sudaroma moterų, su vyd- ir vid- – kiek daugiau
vyrų vardų, o kamienai mil- ir mint- būdingi tik moterų vardams. Spėtina, kad
toks kamienų paplitimas varduose taip pat priklauso nuo šiuos kamienus turinčių dvikamienių vyrų ir moterų vardų dažnumo.
Įprastų pirmųjų vardų kamienų yra mažiau ir naujuose asmenvardžiuose jie
dažnai nesikartoja: skirtinguose varduose po du kartus yra kamienai al-, do-,
38

39
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Vienanariai šio kamieno vardai yra 1991–2010 m. dažniausių vardų šimtuke (Emantu pavadinta
3357, Dómantu – 2961, Žygmantu – 2205 berniukai, Demante – 4773 mergaitės).
Šiuo vienanariu vardu pavadinta daugiau nei 10 100 berniukų.
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min- ir rai-, o kiti – po vieną kartą. Tai greičiausiai aiškintina tuo, kad šie pirmieji kamienai ne taip dažnai kaip antrieji kartojasi ir įprastuose dvikamieniuose varduose.
Pirmieji įprasti vardų kamienai gali būti dvinarės, trinarės ir keturnarės
struktūros, kurių pastarieji yra reti. Iš dažnesnių dvinarių ir trinarių kamienų
matyti, kad antrieji priebalsiais prasidedantys nauji dėmenys jungiami ir prie
atvirųjų, ir prie uždarųjų pirmųjų kamienų; taigi įprastam kamienui pereinant
į naujus vardus svarbu išlaikyti jo vientisumą.
8.

APIBENDRINIMAS

1991–2010 m. Lietuvos vaikų vardai rodo iš istorinių asmenvardžių pastebėtą naujų dėmenų invaziją į lietuvių dvikamienius vardus, ir šių naujų vardų kūrimas laikytinas ankstesnių amžių dvikamienių vardų atnaujinimo tąsa. Nauji
dėmenys dažniausiai yra svetimos kilmės vardai, rečiau – apeliatyvai ar dvikamienių asmenvardžių trumpiniai. Toks svetimkilmių pamatų dažnumas rodo,
kad kuriant vardus jo dėmenų reikšmė nėra svarbi.
Dalis dėmenų kartojosi skirtinguose varduose ir po kelis kartus buvo jungti
su tais pačiais įprastais kamienais. Dėl to manoma, kad šie dėmenys tapo nuolatinėmis naujų dvikamienių vardų dalimis. Šie kamienai yra apeliatyviniai (aus-,
jaus-, jor-, ras-, rut-, vild-), trumpinių kilmės (kęst-, mind-) ir svetimkilmiai (ag-,
ak-, ed-, eg-, el-, jus-, just-, kris-, krist-, mat-, red-, sim- bei -estas, -gridas, -landas, -mandas, -vita(s)). Iš jų matyti, kad pagrindinė sąlyga naujam kamienui susidaryti yra jį turinčių asmenvardžių žinomumas, išskyrus jaus-, vild-, atrodo,
plitusius dėl apeliatyvų semantikos.
Nauji dėmenys dažniau yra pirmieji dvikamienių vardų kamienai. Įprasčiausias jų pamatas yra atvirasis ar uždarasis pirmasis skiemuo ir pirmas antrojo
skiemens priebalsis. Taigi naujais vardų pradžios dėmenimis paprastai tampa
tos pamatų dalys, kurios peržengia pirmąjį skiemenį, o naujo dėmens struktūra
nepriklauso nuo pamatinio žodžio pirmojo skiemens uždarumo. Atviri pirmieji nauji kamienai rodo, kad į dvikamienį asmenvardį perimant pamato pradžią
svarbiausia jo dalis yra pirmojo skiemens inicialė ir medialė.
Retesni nauji antrieji dėmenys dvejopi: kilę iš žodžių pradžios ar kitų vardų
baigmenų. Iš žodžių pradžių atsiradę antrieji dėmenys paprastai yra to paties
pamato, kaip ir pirmieji. Iš kitų vardų baigmenų kilę dėmenys užima tik antrojo dėmens pozicijas ir jais dažniausiai tampa svetimos kilmės vardų baigmenys.
Vis dėlto tokiu pamatu tapusi dvikamienio vardo dalis -autas patvirtino, kad
atsirandant naujam dėmeniui svarbus jį turinčių asmenvardžių žinomumas, o
vardų kilmė ir jų pamatų reikšmė nėra svarbi.
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Kuriant asmenvardžius įprasti kamienai, dažniau esantys antraisiais dėmenimis, kartais derinti prie naujų pirmųjų dėmenų: matyti iš naujo pirmojo dėmens finalės, sutampančios su įprasto dėmens iniciale. Įprasti antrieji kamienai
yra trinariai ir keturnariai, bet daugiausia vardų, kurių nauji kamienai yra visų
aptartų kilmės grupių, sudaroma su trinariais kamienais, kas parodo jų universalumą. Dėl mant- populiarumo naujuose varduose manytina, kad ir įprastų
dėmenų dažnumas naujuose varduose priklauso nuo jų pamato – dvikamienių
vardų – populiarumo. Įprastų pirmųjų kamienų pasitaikė mažiau ir naujuose
varduose jie nesikartojo taip dažnai kaip antrieji kamienai. Tai rodo, kad ir dvikamieniuose varduose, iš kurių perimti, jie nėra dažni.
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New Compound Proper Names of the Period
1991–2010 in the Lithuanian Onomasticon
S U M M A RY
The names given to children during the period 1991–2010 make it clear that new compound proper names are being constantly created in Lithuania. Most new members are of
foreign origin, whereas those originating from appellatives or from hypocoristic names are
rarer. This fact shows that the main factor at work is the popularity of a given name rather
than the meaning of lexemes. The stems aus-, jaus-, jor-, ras-, rut-, vild- (of appellative origin), kęst-, mind- (of hypocoristic origin), ag-, ak-, ed-, eg-, el-, jus-, just-, kris-, krist-, mat-,
red-, sim- bei -estas, -gridas, -landas, -mandas, -vita(s) (of foreign origin) have become
stable members of the Lithuanian stock of proper names. New members usually occur as
the first member of compound names which implies that a higher number of compound
names begin with new components. The most common base of the new first components
Straipsniai / Articles

99

DAIVA SINKEVIČIŪTĖ

is the first syllable and the first consonant of the second syllable, which shows that in the
creation of new components its meaningful part surpasses the limits of the syllable. As the
second member we have two possibilities: the beginning or the end of a proper name. In
this case new members also originated as a consequence of the popularity of a given proper name. Traditional components are usually found as the second member of compound
names. They can consist of either three or four phonemes, but compound names whose
first member belongs to any of the above mentioned three possible origins are found only
with second members consisting of three phonemes. The high frequency of the member
mant- shows that the success of traditional components is also dependent on the popularity
of a given compound proper name.
Įteikta 2015 m. liepos 15 d.
DA I VA S I N K E V IČI Ū T Ė
Baltistikos katedra, Vilniaus universitetas
Universiteto g. 5, LT-01513 Vilnius, Lietuva
daiva.sinkeviciute@flf.vu.lt
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DIE LANDKARTE DES
SCHLOSSGEBIETES BĒRZAUNE
VOM 17. JAHRHUNDERT UND
DIE BALTISCHE HYDRONYMIE1
XVII a. Berzaunės pilies apylinkės žemėlapis ir
baltų hidronimija
A N NOTAT ION
Die erste umfangreiche Sammlung der Toponyme Lettlands ist mit wirtschaftlichen
Aktivitäten Schwedens (der nördliche Teil Lettlands gehörte dazu) im 17. Jahrhundert verbunden. Die Ergebnisse dieser Aktivitäten sind (1) Protokolle der Landesrevision, die eine große Menge lettischer Siedlungsnamen, und (2) die Vermessungskarten, die ziemlich
viele lettische Gewässer- und Flurnamen beinhalten.
Die Karte des Schlossgebiets Bērzaune (entstanden um 1680–1685) zeigt mehr als
70 Hydronyme. Die etymologische Analyse zeigt: die meisten von ihnen sind Namen baltischer (lettischer) Herkunft, z. B. die Flussnamen Ackman ups (= *Akmeņupe), Roabesche
1

Der Artikel ist entstanden im Rahmen des Projekts „Studies of the Latvian language in the context of 21st century science” im Staatlichen Forschungsprogramm „Lettonics: history of Latvia,
languages, culture and values”.
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ups (= *Robežupe). Der Seename Plaxen Siö (jetzt Plaksis oder Plaksnis) könnte als Name
onomatopoetischer Herkunft verstanden werden. Der Flussname Plising Rivus kann von
der lettischen Wurzel plīs-/plēš- ‘brechen; reißen’ abgeleitet sein. Die vom Stamm Savabgeleiteten Hydronyme (Savins ups, Sawitz Lacus, jetzt Savīte, Savītes ezers) sind zwar
scheinbar den indoeuropäischen Hydronymen und der indoeuropäischen Wurzel *sh2eṷ‘schütten, regnen’ ähnlich, eher sind die Namen aber ostseefinnischen Ursprungs, vgl. estnisch sau, savi ‘Ton, Lehm’. Die ähnlich klingenden Namen auf Sāv- (jetzt Sāvīte, Sāvienas ezers) haben wahrscheinlich als Etymon das lettische dialektale Wort sāva ‘die Narbe’.
S C H L Ü S S E LWÖ RT E R :

Onomastik, Hydronymie, 17. Jahrhundert, Schlossbezirkskarten,
Livland.
A N NOTAT ION

The first ample collection of ancient toponyms of Latvia had been connected with economic activities in Sweden in the 17th century when the northern part of Latvia belonged
to this country. Results of these activities are the materials of land revision, which represent a large number of Latvian oikonyms as well as surveying maps for the reduction of the
estates that contain quite a lot of Latvian hydronyms and microtoponyms.
The map of the Bērzaune castle district (apr. 1680–1685) contains more than 70 hydronyms. Their etymological research shows that most of them are names of Baltic (Latvian) origin, e.g., the river names Ackman ups (=*Akmeņupe), Roabesche ups (=*Robežupe).
The lake name Plaxen Siö (now Plaksis or Plaksnis) is most likely to be treated as a name
of onomatopoetic origin. The river name Plising Rivus could be derived from the Latvian
stem plīs-/plēš- ‘to break, to tear’. The hydronyms derived from the stem Sav- (Savins ups,
Sawitz Lacus, now Savīte, Savītes ezers), although seemingly compare with the Indo-European hydronyms originating from the root ide. *sh2eṷ- ‘to pour, to rain’, are most likely
the names of Finno-Ugric origin, cf. Estonian sau, savi ‘clay’. Similar names with -ā- (now
Sāvīte, Sāvienas ezers) are probably an etymon of the Latvian dialect word sāva ‘scar’.
K E Y WO R D S :

onomastics, hydronymy, 17th century, maps of castle districts,
Livonia.

Die Erforschung baltischer Hydronyme ist lange noch nicht erschöpfend erfolgt. Viele baltische Hydronyme haben noch keine akzeptablen Herkunftsangaben und keinen eindeutigen ethnolinguistischen Kontext. Besonders viele
ungelöste Rätsel sind im Bereich der Etymologien lettischer Hydronyme geblieben. Diese ungelösten etymologischen Probleme sind auch einer der Gründe,
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warum ein etymologisches Wörterbuch der Hydronyme Lettlands noch nicht
erschienen ist, und in absehbarer Zeit wahrscheinlich auch nicht erscheinen
wird. Zu den Aufgaben der Forschung gehört immer noch die Erweiterung des
Hydronymenkorpus. Diese Aufgabe ist weder einfach noch überschaubar, da
sich vor allem im Historischen Staatsarchiv Lettlands (Latvijas Valsts vēstures
arhīvs) in unveröffentlichten Urkunden bis jetzt unbekannte Fluss- und Seenamen verbergen. Dieser Artikel verfolgt zwei Ziele: (1) die Aufnahme einzelner
alter, heute vergessener Hydronyme in die linguistische und onomastische Diskussion, (2) die Herkunftsanalyse einiger sowohl bekannter, als auch weniger
bekannter Hydronyme.
Die erste Periode intensiver Aufzeichnung der Toponyme ist in Lettland
mit den wirtschaftlichen Interessen des Königreichs Schweden verbunden
(s. Abb. 1). Gegen Ende des 17. Jahrhunderts wurde im nördlichen Lettland
(lett. Vidzeme2), das seit 1629 offiziell zu Schweden gehörte, die so genannte
Güterreduktion durchgeführt. Schon in älteren historischen Quellen, besonders mit dem 13. Jahrhundert beginnend, sind zahlreiche Siedlungs-, Flur- und
Gewässernamen belegt, im 17. Jahrhundert erreichen diese Aufzeichnungen
jedoch ein neues quantitatives und qualitatives Niveau. Für die Regulierung
der Steuerzahlung in den neu erworbenen Territorien waren Informationen
über die Ländereien und Einwohner nötig. Aus diesem Grund wurde eine Landesrevision, die so genannte schwedische Hakenrevision, durchgeführt, in deren Protokollen zahlreiche Siedlungsnamen belegt sind. Die Revisionen wurden mehrmals organisiert, die erste schon während des polnisch-schwedischen
Krieges im Jahr 1601 (veröffentlicht bei Švābe 1933), dann 1617, 1624, 1630, die
umfangreichste im Jahr 1638 (veröffentlicht bei Dunsdorfs 1938, 1940, 1941),
wie auch nochmals 1688. Die geplante Güterreduktion benötigte aber genaue
Landkarten verschiedener Regionen Livlands. Die schwedischen Kartographen gehörten im 17. Jahrhundert zu den führenden in Europa. 49 schwedische Landvermesser haben in den Jahren 1681 bis 1684 und 1687 bis 1696 das
ganze schwedische Livland vermessen (Vidzemes kartes 1996: 7). Als Resultat entstanden zahlreiche Karten einzelner Güter, die dann in den so genannten Fünfte-Teil-Karten als Schlossgebietskarten im Maßstab 1:48.000 oder
1:57.600 zusammengefügt wurden. Es gibt für das heutige Lettland mehr als
zwanzig solche Schlossgebietskarten, z. B. von den Schlossgebieten Cēsis
(dt. Wenden), Koknese (dt. Kokenhusen), Mālpils (dt. Lemburg), Rauna (dt.
2

Auf deutsch auch lettisches Livland oder Südlivland genannt, im Gegensatz zu dem nördlich
gelegenen estnischen Livland.
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1. Östliches Baltikum im 17. Jahrhundert. http://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Sw_BalticPr_17cen.jpg

A BB.

Ronneburg), Suntaži (dt. Sunzel) un Madliena (dt. Sissegall) u. a. Für Toponomasten sind diese Karten, vor allem auf Grund der eingetragenen Hydronyme,
wie auch einiger Mikrotoponyme von großer Bedeutung.
Diese Schlossgebietskarten befinden sich im Historischen Staatsarchiv Lett
lands (lett. Latvijas Valsts vēstures arhīvs, LVVA Fonds 7404, Beschreibung
3, Akten 1–30). Einige hat der exillettische Historiker Edgars Dunsdorfs in
Australien publiziert und analysiert (Dunsdorfs 1974). Schon dieser, obwohl
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kein Sprachwissenschaftler, hat die Bedeutung dieser Karten gerade für die
Hydronymieforschungen erkannt: „Für Namenforscher dürfte die Hydronymie
auf den Karten von Interesse sein, die häufig von den heutigen Namen abweicht” (Dunsdorfs 1974: 8). Seit dieser Äußerung sind mehr als vierzig Jahre
vergangen, und erst in den letzten Jahren hat – vorläufig ziemlich bescheidene –
linguistische Analyse dieser Karten begonnen.
Zu diesen Landkarten gehört auch die Karte des etwa 1500 km2 großen
Schlossgebietes Bērzaune. Das Schlossgebiet befindet sich im östlichen Livland
und umfasst die Gegend der selonischen Mundarten in Vidzeme3 (s. Abb. 2).
Es ist, wie aus der Karte ersichtlich, sehr fluss- und seenreich. Insgesamt sind
70 Hydronyme verzeichnet4 – Seenamen unbedeutend mehr als Flussnamen.
Etwa 15 der belegten Hydronyme sind weder aus den heutigen noch aus anderen historischen Quellen bekannt. Es scheint unmöglich oder allenfalls hypothetisch möglich, die entsprechenden heutigen hydrographischen Objekte zu
bestimmen. In der Gegenwart unbekannte Flussnamen sind Ackman ups, anting
aus, Baben ups, mellonetz, Monke uppe, Mudsa Rivus, Plising Rivus, Roabesche
ups, unbekannte Seenamen – Ines Siö, In Siö, Karps Siö, Kati Siö, Lodatz, Paslois, Siogos. Bei zehn Seen auf dieser Karte unterscheiden sich die Namen von
ihren heutigen (oder mindestens von den heutigen offiziellen) Bezeichnungen,
z. B. Asening (jetzt Pudulu ezers), Berʃen Siö (jetzt Salu ezers, als Synonym auch
Bērzaunes ezers), Damis Siö (jetzt Šūmānu ezers), Nygast Siö (Lauteres ezers), Malz
Siö (Grīvu ezers), Plaxen Siö (Rāceņu ezers, als Synonym auch Plaksis), Sawitz Lacus (Kaņepēnu ezers, als Synonym auch Savītes ezers), Syles Siö (Stirnezers), Wesonitz Siö (Kalsnavas ezers).
Einige der genannten (wie auch mehrere andere auf der Karte belegte) Hydronyme scheinen ostseefinnischen, eventuell livischen oder estnischen Ursprungs zu sein, z. B. Kuja (vgl. Laansalu 2014), Mudsa Rivus. Die Mehrheit der
Hydronyme ist jedoch baltischer, in erster Linie lettischer Herkunft. Manchmal
ist die Verbindung zu den lettischen Appellativen offensichtlich oder fast offensichtlich, z. B., Ackman ups = *Akmeņupe (vgl. lett. akmens ‘Stein‘), Roabesche
ups = *Robežupe (vgl. lett. robeža ‘Grenze‘), Karps Siö = *Karpas ezers (oder Karpis?; vgl. lett. karpa ‘Karpfen‘). Der letzte Name gehört natürlich nicht zu den
alten Hydronymen baltischer Herkunft, da sein Etymon, die Fischbezeichnung
karpa, eine Entlehnung aus dem Deutschen ist (ME II 197 s.v. kãrpa I; Sehwers
3

Das Gebiet umfasst ungefähr die Gemeinden Bērzaune, Grostona, Kalsnava, Lazdona, Lubāna,
Lubeja, Ļaudona, Mārciena, Meirāni, Mētriena, Prauliena, Saikava, Sāviena, Vējava, Viesiena,
wie auch der östliche Teil der Gemeinde Vestiena (auf der Karte nicht markiert). Auf Abb. 2 sind
die Gemeindegrenzen von 1939 dargestellt.

4

Es gibt auch Flüsse und Seen, die ohne Namen auf der Karte eingezeichnet sind.
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2. Die ungefähren Grenzen des Schlossgebietes (gezeichnet von Liene
Markus-Narvila)

A BB.

1936: 47; Laumane 1973: 105–106), eventuell zum Teil über das Russische entlehnt (Karulis 1992: I 384). Das im 17. Jahrhundert belegte Hydronym erlaubt
die Entlehnungszeit des Appellativs spätestens mit dem 16. Jahrhundert, sehr
wahrscheinlich aber noch früher, zu datieren. Die ältesten von Laumane (1973:
105) registrierten schriftlichen Belege entstammen dem 18. Jahrhundert, die
maskuline Variante Karpis is aber schon im Wörterbuch von Georg Elger (1683)
fixiert (Karulis 1992: I 384).
Unter den etymologisch durchsichtigen Hydronymen kann noch der eigenartige Flussname anting aus genannt werden (s. Abb. 3). Er ist bis jetzt nur aus
dieser Schlossgebietskarte bekannt. Der Eintrag bezeichnet ein ziemlich kurzes
Flüsschen (oder nur einen Flussteil) und kann am ehesten als Antiņa auss (‘Antiņš´ Ohr‘) gelesen werden. Wenn diese Lesung stimmt, bereichert dieser Name
die vielen bekannten Fälle, in denen menschliche Körperteile als Grundlage für
toponymische Interpretationen dienen. Er illustriert diese universelle Tendenz
in der Bildung der Tononyme mit einem weniger typischen Beispiel – das Appellativ auss ‘Ohr‘ ist bei der Bildung lettischer Toponyme nur selten verwendet
worden und gehört nicht zu den für die Toponymie charakteristischen anatomischen Termini (Rapa 2014: 63). Im ersten Band des Ortsnamenbuches Lettlands von Jānis Endzelīns gibt es kein (!) Toponym, dessen Herkunft eindeutig
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A BB.

3. anting aus auf der Schlossgebietskarte Bērzaune (nach Dunsdorfs 1974)

auf das Appellativ auss zurückzuführen wäre (s. Endzelīns 1956: 55–56, Lemmata auf aus-). Nur die zweite Komponente des Toponyms ist baltischer Herkunft. Die erste Komponente – das lettische Anthroponym Antiņš (< Anton) –
ist griechischer oder lateinischer Herkunft (HdV I, 177; Siliņš 1990: 62) und
hat nur einen indirekten Bezug zur Hydronymie. Die Einmaligkeit dieses Hydronyms im ganzen lettischen toponomastischen Kontext führt zu einer gewissen Unsicherheit, ob der Name nicht doch anders gelesen und/oder interpretiert
werden muss.
Es gibt natürlich sehr wenige etymologisch eindeutige Hydronyme sowohl
in Lettland überhaupt, als auch auf dieser Karte. In den meisten Fällen bedarf
es einer etymologischen Analyse. Als Beispiel folgen zwei Hydronyme auf Pl-:
der Fluss Plising Rivus un der See Plaxen Siö. Für den See sind auch gegenwärtige synonyme Namen wie Plaksis // Plaksnis // Plakšezers // Plakšņu ezers, wie
auch mehrere aus anderen Wurzeln gebildete Namen belegt (vgl. LVV 177).
Schon 1638 ist in der schwedischen Hakenrevision die Form Plaxen (Dunsdorfs 1941: 1159) fixiert, also identisch mit dem Namen auf der Karte nur ohne das Grundwort Siö (vgl. schwedisch sjö ‘See‘). Da in den ostseefinnischen
Sprachen Konsonantenhäufungen am Wortanfang nicht vorkommen5, ist baltische Herkunft eindeutig vorzuziehen. Auf dem Territorium Lettlands gibt es
zwar auch Toponyme germanischer und slawischer Herkunft, in diesem Falle ist slawische Herkunft aus arealen Gründen jedoch wenig wahrscheinlich,
5

Selten sind solche Häufungen in den neusten Entlehnungen aus dem 20. und 21. Jahrhundert
festzustellen und meistens kommen sie nur in der Umgangssprache vor.
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während Namen germanischer Herkunft ab und zu unter lettischen Siedlungsnamen, nicht aber – mit ganz wenigen Ausnahmen – unter den älteren Gewässernamen zu finden sind. Bei der Suche nach dem Etymon für den Seenamen Plaksis // Plaxen Siö muss zuerst der onomatopoetische Ursprung erwogen
werden. Aus phonetischer Sicht scheint diese Variante sehr glaubwürdig, da
in lettischer Sprache (sowohl in der Standardsprache, als auch in den Mundarten) onomatopoetische Verben plakšēt, plakšķēt vorkommen, besonders für die
Schilderung von leisen Wassergeräuschen, z. B. „Airi klakšķēja duļļos, ūdens
plakšēja [laivai] abās malās…“ (Andrejs Upīts; LLVV 239). Die eventuelle onomatopoetische Herkunft der Toponyme auf Plakš- ist auch in Latvijas vietvārdu vārdnīca (LVV 177 s.v. Plakši), obwohl ohne ausführliche Analyse, erwähnt.
Andererseits gibt es gerade in der behandelten Region einige Flurnamen (Wiesen- und Feldnamen) mit der Wurzel Plak- (Plok-, Plôk-), deren Herkunft sich
eher mit dem Regionalismus plôka ‘niedrig gelegenes, ebenes Feld‘, plaka ‘Ebene, Niederung‘ (LVV 175 s.v. Plaka) und dem standardsprachlichen Adjektiv
plakans ‘eben, flach‘ erklären lässt. Die Semantik ‘eben, flach; Ebene, Niederung‘ scheint als Motivation für einen Seenamen auch ziemlich glaubwürdig zu
sein. Als Vergleich sei nur auf den in Russland, in der Ukraine und in Kasachstan vorkommenden Seenamen Ploskoye ozero (buchstäblich ‘der flache/ebene
See‘) verwiesen. Mehrere solche Seen befinden sich unweit von Lettland, im
Gebiet Pskov, einer Region mit baltischem Substrat in der Hydronymie. Das
Hydronym Ploskoye ozero gehört natürlich nicht zu diesem Substrat, es dient
nur als Anlass für Überlegungen über eventuelle gegenseitige – baltische und
slawische – semantische Einflüsse in der Hydronymie.
Gerade aus semantischer Sicht noch glaubwürdiger könnte der Vergleich
mit einem anderen lettischen Regionalismus – plasa ‘Hochwasser auf der Wiese‘ (ME III 320) – sein. Dagegen sprechen aber die phonetischen und arealen
Aspekte. Die schwer erklärbare hypothetische Entwicklung -s- > -ks- könnte
man noch mit der Kontamination plasa + plaka zu begründen versuchen. Das
größte Hindernis für diese Herkunftsdeutung ist aber das Verbreitungsareal des
Regionalismus plasa und der aus ihm gebildeten Toponyme – es umfasst die
kulturhistorischen Regionen Zemgale und Latgale6, nicht jedoch Vidzeme und
bleibt fern von der Gemeinde Lazdona und von dem See Plaksis // Plaxen Siö
(vgl. LVV 182–183). Man kann also mindestens drei Hypothesen für die Etymologie dieses Seenamens formulieren. Die glaubwürdigste von ihnen scheint
die onomatopoetische Hypothese zu sein.

6

Also Mittel-, Südost- und Ostlettland.
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Der Flussname Plising Rivus, der als *Plīsiņ- oder *Plisiņ- gelesen werden
kann, ruft seinerseits klare Assoziationen mit dem lettischen Verb plīst ‘reißen,
spalten, brechen‘ hervor. Im Lexikon der Toponyme Lettlands Latvijas vietvārdu vārdnīca sind etwa 15 Toponyme mit der Wurzel Plīs- (LVV 244–245)
verzeichnet, die am ehesten vom genannten Verb abstammen. Diese sind aber
Flurnamen (z. B. Plīsa – ein Feld in der Gemeinde Drabeši, ein Wald in Kārļi,
eine Weide in Kūdums, eine Wiese in Rāmuļi), es gibt unter diesen Namen kein
Hydronym. Da unser Plising Rivus, wie aus der Karte ersichtlich, ein ziemlich
kleines Flüsschen ist, kann sein Name eventuell von einem längst vergessenen Flurnamen abgeleitet sein7. Zu ergänzen ist, dass aus plēs-, einer anderen
Ablautstufe dieser Wurzel, das Appellativ plēsums ‘die Rodung‘ gebildet ist, das
ziemlich oft als Element in lettischen Toponymen vorkommt (s. LVV 223–226).
Ein direkter Zusammenhang zwischen diesem Appellativ und dem Hydronym
Plising Rivus ist aber nicht festzustellen. Es besteht jedoch die Möglichkeit, dieses Hydronym in einen breiteren indoeuropäischen Kontext zu bringen und
mit mehreren Toponymen in Europa zu vergleichen. Es gibt z. B. zwei Flüsse
Namens Plisa in Weißrussland und den altpreußischen Ortsnamen Plissinges
von 1284 (Gerullis 1922: 125), der fast identische Schreibung mit unserem Hydronym aufweist. Viele lettische und litauische Toponyme auf Ples-, Pleš- und
Plēš- (Plėš-) sind ebenfalls mit Plising Rivus und Plissinges etymologisch verwandt. Der gemeinsame Ursprung dieser Namen führt zur indoeuropäischen
Wurzel *pleh1k ̂- ‘abreißen‘ (s. LIV 483), der Benennungsgrund der Toponyme
kann aber verschieden sein:
1) das Roden,
2) die scheinbare Teilung der Gegend durch den Flusslauf,
3) das „Reißen“ der Felsen, der Landschaft bei der Entstehung des Flussbettes,
wie auch andere noch mehr hypothetische oder nur rekonstruierbare
Faktoren.
Noch eine aus etymologischer Sicht problematische Gruppe dieser Region
sind die Hydronyme (und ein Oikonym) auf Sav- und Sāv-. Auf der Karte sind
das die Flüsse Savins ups und Sawe ups und die Seen Sawitz Lacus und Sawen
Lacus (heute: Savīte, Sāvīte und Savītes ezers, Sāvienas ezers mit vielen Namenvarianten), und das Herrengut Safwenhoff (heute das Dorf Sāviena), aus anderen
Quellen und der Literatur besser als Sawensee bekannt (BHO II 550), was auf
die Entstehung des Siedlungsnamens aus dem Hydronym hinweist (s. Abb. 4).
7

Ob Namen von kleinen Flüsschen und Seen selbst nicht zu den Flurnamen (Mikrotoponymen)
gezählt werden müssten, ist eine längst diskutierte Frage, auf die keine eindeutige Antwort gegeben werden kann.
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Die Hydronyme auf Sav- sind mehrfach in der wissenschaftlichen Literatur behandelt worden, sowohl im europäischen Kontext, wie auch als Teil der alteuropäischen Hydronymie. Zu den bedeutendsten Forschungen sind unter ziemlich
vielen anderen die Publikationen von Hans Krahe (Krahe 1964: 50), Vladimir
Toporov und Oleg Trubačev (Топоров, Трубачев 1962: 206), Jürgen Udolph
(Udolph 2007) zu nennen. Aleksandras Vanagas analysiert in seinem etymologischen Wörterbuch litauischer Hydronyme alle diese Forschungen und schließt sich der Meinung an, dass die europäischen Hydronyme auf Sav- aus
der indoeuropäischen Wurzel *seu- [=*seṷ-?] ‘nass; tropfen, fließen‘ entstanden
sein könnten, und rekonstruiert das Appellativ *soṷos ‘die Nässe; die Flüssigkeit‘ (Vanagas 1981: 292–293 s.v. Savìstas). In Anlehnung an den slovenischen
(auch kroatischen, serbischen) Flussnamen Sava und den von France Bezlaj
zusammengefassten Forschungen zur Herkunft dieses Namens (Bezlaj 1961:
173) wird von Vanagas als mögliches Etymon in der indoeuropäischen Ursprache die Wurzel *seṷ-, *soṷ- angenommen (Vanagas 1981: 293). Im Hinblick auf
die neusten Tendenzen in der Indoeuropäistik, besonders die Laryngaltheorie,
ist als eins der möglichen Etyma von Hydronymen mit Sav- die indoeuropäische Wurzel *sh2eṷ- ‘schütten, regnen‘ zu nennen (LIV 545). Diese Etymologie
scheint für die alten europäischen Hydronyme und deren Erben sowohl von der
Seite der Motivation, wie auch der etymologischen Verwandtschaft durchaus
glaubwürdig. Auch Harald Bichlmeier hat sich mit der Etymologie dieses Flussnamens aus der Sicht der modernen Indoeuropäistik auseinandergesetzt und
nennt als die glaubwürdigste von fünf von ihm aufgelisteten indoeuropäischen
Wurzeln (*seṷ-, *seṷh1-, *seṷh3 -, *sh2eṷ- und *seṷH-) die Wurzel *sh2eṷ- ‘schütten, regnen‘ (Bichlmeier 2012: 20–21). Krahe (1964: 50) erwähnt bei der Analyse der alten Hydronyme mit Sav- auch die lettische Savīte und Vanagas (1981:
293) vergleicht im Lemma Savìstas dieses litauische Toponym mit den lettischen Flussnamen Sava und Savīte. Die Antwort auf die Frage, ob auch die
Hydronyme auf Sav- und Sāv- im Schlossbezirk Bērzaune wirklich zu diesem etymologischen Nest gehören, ist jedoch noch nicht gegeben. Der mögliche Zusammenhang dieser Namen mit den alten europäischen Hydronymen ist
nicht selbstverständlich. Savīte und Sāvīte sind ziemlich kleine Flüsse (Savīte
25 km, Sāvīte etwa 8 km lang) und schon deswegen ist es möglich (obwohl nicht
vollkommen klar), dass ihre Namen nicht so alt sind und zu einer jüngeren
Schicht der Hydronyme gehören. Man darf auch nicht vergessen, dass in dieser
Region, im Schlossbezirk Bērzaune die Gegenwärtigkeit eines ostseefinnischen
Substrats durchaus möglich ist. Marta Rudzīte hat schon vor mehr als 50 Jahren festgestellt, dass einige der lettischen Flussnamen mit Sav- ostseefinnischen
Ursprungs sein könnten, und verglich sie mit dem finnischen Seenamen Savijärvi (Rudzīte 1968: 191).
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4. Sawe ups, Sawen Lacus und Safwenhoff auf der Schlossgebietskarte Bērzaune
(nach Dunsdorfs 1974)

A BB.

Der toponymische Kontext für Hydronyme mit Sav- und Sāv- ist in Lettland nicht sehr aussagekräftig. Es gibt in Lettland weniger als zehn Hydronyme
mit Sav- und um zwanzig andere Toponyme (Siedlungs- und Flurnamen) mit
Sav- und Sāv- (LaVI). Sie bilden kein einheitliches Areal, einige Gesetzmäßigkeiten sind jedoch fetzustellen. Sāvaiņi – der Name mehrerer Bauernhöfe – ist
ziemlich konzentriert im südlichen Zemgale, unweit der litauischen Grenze
belegt, und könnte mit den Spuren semgallischen Substrats in Verbindung gebracht werden, eine genauere Deutung muss jedoch noch gesucht werden. Einige Toponyme in Ostlettland (z. B. die Seenamen Savinu ezers, Saves ezers)
sind eventuell aus slawischen Anthroponymen, nämlich dem Vornamen Sava
und dem entsprechenden patronymischen Familiennamen Savin, gebildet worden, womöglich durch Vermittlung der Siedlungsnamen – der Dörfer oder der
ehemaligen Gutshöfe, vgl. z. B. Savina – ein Dorf in der Gemeinde Rundēni.
Im Bezug auf die Hydronyme des Schlossgebietes Bērzaune ist das ehemalige
Flüsschen Saviena in Zeltiņi, einer Gemeinde im nördlichen Lettland, wo noch
vor weniger als hundert Jahren leiwisch – eine südestnische Mundart (Vaba
1997: 39–40) – gesprochen wurde, besonders interessant. Es wäre in den Toponymen dieser Gegend ostseefinnisches (estnisches) Adstrat zu erwarten. Ein
aus der eventuellen Perspektive ostseefinnischer Einflüsse zu erwähnendes Hydronym ist auch der Fluss Savinu upe in der Gemeinde Jaunroze an der estnischen Grenze (wenn die Herkunft des Namen nicht von dem vorher erwähnten
slawischen Familiennamen abzuleiten ist). Vier Hydronyme mit Sav-, obwohl
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kein einheitliches Areal bildend, sind in Lettland also in den Regionen belegt,
wo schon früher ein ostseefinnisches Substrat oder Adstrat festgestellt oder als
sehr wahrscheinlich vermutet wurde. Es ist nicht schwer, für die genannten lettischen Hydronyme ein mögliches Etymon in den ostseefinnischen Sprachen
zu finden. Das könnte das Appellativ mit der Bedeutung ‘Lehm, Ton‘ sein, z. B.
estnisch sau, savi, finnisch savi. Wörter mit solcher Bedeutung sind viele Male
und in vielen Sprachen bei der Bildung von Hydronymen verwendet worden.
Das zeigt der schon genannte finnische Seename Savijärvi, wie auch andere estnische und finnische Toponyme mit der Wurzel Sav-, darunter auch der Name des kulturhistorischen Regions Finnlands Savo (Paikkala 2007: 406–407),
aber auch lettisch Mālupe und litauisch Mólupis wie auch andere Toponyme mit
dieser Wurzel (s. Endzelīns 1961: 390–393, Vanagas 1981: 219 s.v. Mólė u. a.).
Die ostseefinnische Herkunft des Hydronyms Savīte könnte als ziemlich glaubwürdig gelten, obwohl bei allen Argumenten pro und contra zu bemerken ist,
dass die Struktur des Toponyms eine gewisse Unsicherheit verursachen könnte. In den Hydronymen der ostseefinnischen Sprachen wird savi normalerweise als Erstglied des Kompositums realisiert, Savīte ist aber wahrscheinlich eine
verhältnismäßig neue suffixale Derivation mit dem lettischen Diminutivsuffix
-īt- (und ist deshalb auch kaum auf *Savintia [Krahe 1964: 50] zurückzuführen).
Eventuell ist die zweite Komponente des älteren ostseefinnischen *Savijoki oder
(des estnischen?) *Savijoe mit der Zeit reduziert worden, wie das im Beispiel mit
dem oben erwähnten finnischen Ortsnamen Savo oder dem finnischen Dorfnamen Savio zu sehen ist (Paikkala 2007: 406–407), und an deren Stelle ist das
lettische Suffix getreten? Das ist keine sofort einleuchtende Deutung, die ostseefinnische Herkunftshypothese scheint in diesem Falle jedoch glaubwürdiger
als diejenige der alteuropäischen Hydronymie. Der etymologische Zusammenhang mit dem kroatischen und slovenischen Flussnamen Sava scheint nicht realistisch zu sein, kann aber auch nicht kategorisch abgelehnt werden.
Zu einer anderer etymologischer Sippe gehören offensichtlich die Hydronyme auf Sāv-, darunter auch die Namen im Schlossbezirk Bērzaune – der Fluss
name Sāvīte und der Seename Sāvienas ezers. Diese Namen sind am ehesten
baltischer Herkunft und ihr Etymon könnte das lettische dialektale Substantiv
sāva, bzw. sâva ‘eine längliche Narbe (auch in der Baumrinde)‘ oder das Adjektiv
sāvains, bzw. sâvains ‘narbig‘ sein (ME III 809). Diese Regionalismen sind, wie
schon im zitierten Wörterbuch erwähnt, mit dem litauischen Wort šovà ‘Höhle,
Höhlung‘ verwandt, im Lettischen ist ihr Verbreitungsareal ziemlich klein, sie
sind nur in wenigen Mundarten belegt. Zu diesen gehört aber auch die Mundart
von Bērzaune, so scheint die etymologische Verbindung der Hydronyme dieses
Schlossgebietes mit dem Regionalismus sāva durchaus plausibel, insbesondere,
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da sie aus der Sicht der etymologischen Semantik oder der Motivation in die
Reihe der semantischen Universalien der Hydronyme passt.
Es könnte sein, dass die Flussnamen Sāvīte und Plising Rivus ein Hydronymenpaar mit ähnlicher semantischer Motivation sind, die Ähnlichkeit der Namen Sāvīte und Savīte aber nur ein Zufall ist, deren einzige Gemeinsamkeit der
Suffix, bzw. der Auslaut bildet.
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XVII a. Berzaunės pilies apylinkės žemėlapis ir
baltų hidronimija
S A N T R AU K A
Pirmasis senųjų Latvijos vietovardžių intensyvesnio fiksavimo laikotarpis susijęs su
ekonomine veikla Švedijoje XVII a., kai šiai šaliai priklausė šiaurinė Latvijos dalis. Šios
veiklos rezultatai yra žemės revizijos medžiaga, kurioje užrašyta daugybė Latvijos oikonimų, bei vadinamajai dvarų redukcijai reikalingi topografiniai žemėlapiai, kuriuose užfiksuota nemažai hidronimų ir mikrotoponimų.
Berzaunės pilies apylinkės žemėlapyje (apie 1680–1685) užfiksuota daugiau nei 70 hidronimų (daugiau nei pusė – ežerų pavadinimai), iš kurių maždaug 15 nebuvo žinomi iš
kitų šaltinių ir šiandien nėra naudojami.
Etimologinė žemėlapyje užfiksuotų hidronimų analizė rodo, kad kai kurie iš jų yra
finougrų kilmės, pavyzdžiui, upių pavadinimai Kuja, Mudsa Rivus, tačiau dauguma kildinami iš baltų (latvių) kalbų, pavyzdžiui, upių pavadinimai Ackman ups (=* Akmeņupe),
plg.: la. akmens ‘akmuo’, upe ‘upė’, Roabesche ups (=*Robežupe), plg.: la. robeža ‘riba’. Upės
pavadinimą Anting aus tikriausiai reikėtų skaityti kaip Antiņa auss ‘Antono ausis’.
Kai kurių kitų pavadinimų kilmę gali paaiškinti tik išsami etimologinė analizė. Ežero
pavadinimas Plaxen Siö (dabar – Plaksis arba Plaksnis) tikriausiai yra onomatopėjinės
kilmės, plg.: la. plakšēt, plakšķēt ‘sukelti šiek tiek triukšmo’, pavyzdžiui, ‘pliaukštelėti per
vandens paviršių’. Upės pavadinimą Plising Rivus būtų galima kildinti iš latviško kamieno
plīs-/plēš- ‘laužti, plėšti’; giminingų hidronimų, kildinamų iš bendro indoeuropietiško etimono *pleh1k- ‘atplėšti’, galima rasti Lietuvoje, senojoje Prūsijoje, Baltarusijoje.
Nors iš kamieno Sav- (Savins ups, Sawitz Lacus, dabar – Savīte, Savītes ezers) kildinami hidronimai galėtų būti lyginami su indoeuropietiškos kilmės hidronimais, kildinamais
iš *sh2eṷ- ‘pilti, lyti’, tikriausiai jie yra finougrų kilmės vardai, plg.: estų sau, savi ‘molis’,
suomių savi ‘molis’, suomių vietovardžiai Savo, Savio, suomių ežero pavadinimas Savijärvi.
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Iš pirmo žvilgsnio panašūs pavadinimai su -ā- (dabar – Sāvīte, Sāvienas ezers) tikriausiai
turėtų būti kildinami iš kito etimono – latvių kalbos tarmės žodžio sāva ‘randas’.
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TOPONYMIZATION IN THE
LATVIAN LANGUAGE
Toponimizacija latvių kalboje
A N NOTAT ION
This article deals with grammaticalization processes in the Latvian toponymy and tries
to find differences in the derivation of toponymy and common vocabulary. Three types
(primary, secondary and compounding toponymization) and six stages of toponymization
(extension or the use of a word in new extensions, transcategorization or the change of category, decategorization or the loss of some categorical components, desemanticization or the
loss or change of semes in the semantic field of a place name, clitization or merging of two
words into one, erosion or the loss of phonetic substance, epexegeticalization or the acquisition of a new morphological or semantic extension in order to explain the place name) were
observed. Two stages of desemanticization – partial and complete – have been distinguished.
K E Y WO R D S :

place names, toponymisation, desemanticization, grammatical
changes of toponym.
A NOTACI JA

Straipsnyje aptariami latvių kalbos vietovardžių gramatizacijos procesai ir mėginama
nustatyti vietovardžių ir bendrinių žodžių darybos skirtumus. Buvo išskirti trys toponimizacijos būdai (pirminė, antrinė ir sudėtinė toponimizacija) ir šeši lygiai (ekstencija, arba žodžio vartojimas kitame kontekste, transkategorizacija, arba kategorijos pasikeitimas,
dekategorizacija, arba tam tikrų kategorinių komponentų iškritimas, desemantizacija, arba
žodžio semų iškritimas ar pasikeitimas semantiniame vietovardžio lauke, klitizacija, arba
dviejų žodžių sujungimas, erozija, arba fonetinių elementų iškritimas, epeksegetizacija,
arba naujo morfologinio ar semantinio komponento, paaiškinančio vietovardį, įgijimas).
Išskirti du desemantizacijos lygiai: dalinė ir visiška.
E S M I N I A I Ž O DŽ I A I :

vietovardžiai, toponimizacija,
gramatiniai pakitimai.
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By gaining the status of a proper name the common noun does not stop its
development – it is still being adapted to the language system and grammar.
Grammarians normally call it grammaticalization (or grammatization) – the
process whereby lexical items and constructions come to serve grammatical
functions in certain linguistic contexts, and, once grammaticalized, continue
to develop new grammatical functions (Hopper, Traugott 1994: XV). But, bearing in mind that proper names are a specific category of vocabulary, and thus
have different derivational models and perhaps also a different further development, the process of word adaptability to the language system in onomastics
should be referred to as toponymization.
There are two opinions about toponymization held by onomasticians in reference to the completeness of the process. The United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN) provides the following definition
of the term: “act of producing a toponym (i.e. a proper noun) from a common
noun or other part of speech” (Report 2011: 3). In Russian onomastics, the
process of toponymization is explained in a more detailed way: as a type of
onymization which implies not only the change of a common noun into a proper noun, but also the further grammatical and lexico-semantic development of
the name (Podolskaja 1978: 143); it is a process which is most likely to occur in
inflectional languages.
Based on this broader understanding of toponymization, the article investigates some aspects of the grammatical development of Latvian place-names.
In order to explain the process of toponymization in the Latvian language
more explicitly, the terminology and methodology of grammaticalization will
be used (Hopper, Traugott 2003; Heine, Kuteva 2004; Heine 1993; Fischer,
Rosenbach 2000; Lehmann 2002; Meillet 1958, etc.). The material for analysis – place names with a clear origin (etymon) – was taken from the card files
of the Latvian Language Institute.
On the first level – when a common noun becomes a proper name – three
types of toponymization can be distinguished (according to the classification
elaborated by the Polish linguist Stanisław Rospond and adopted by Latvian
and Lithuanian onomasticians (Rospond 1957: 235ff., Vanagas 1970, Balode
1985, Laumane 1996)):
• primary toponymization – when the common noun obtains the status of
a proper name without any morphological transformation (morphological
derivation should take place in the appellative rather than in the proper
name, e.g., a valley called Abra ‘kneading trough, hod’1 in Baižkalns <
1

Here and henceforth – an approximate or literal translation of a place name.
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abr-a [root + ending] and a narrow valley Abriņa in Cēsis < diminutive of
abra – abr-iņ-a [root + diminutive suffix + ending]);
• secondary toponymization – when the common noun is derived by topoformants (morphological derivation should take place in the proper name,
e.g., Celmājs ‘a place with many stumps’ in Izvalta < celm-āj-s [root +
topoformant i.e. suffix + ending]),
• compounding toponymization – when the proper name consists of two or
more words (sometimes it can be accompanied by secondary toponymization). Most compound place names are nominal constructions – usually
a generic element in combination with another noun (89%) or adjective
(10%). Other examples are very rare – prepositional, coordinative, numeral, pronominal, and interjectional constructions constitute only 1% of
compound place names.
The review of more than 100,000 place names from the card files of the Latvian Language Institute shows that one half of all Latvian place names (50%) is
derived by compounding toponymization, 48% are formed by secondary toponymization, and only 2% are primary place names (see Picture No. 1).

Secondary
Second
toponymization
topony

Compounding
ding
toponymization
zation

Primary
toponymization
P I C T U R E 1.

Three types of toponymization
Primary
toponymization

However, the derivation of place names is not the main object of this paper –
the morphological structure of Latvian place names has already been thoroughly investigated by both Latvian (e.g., Laimute Balode, Vallija Dambe, Benita
Laumane, etc.) and Lithuanian (e.g., Aleksandras Vanagas, Laimutis Bilkis, Dalia Kačinaite-Vrubliauskiene, etc.) linguists. In this study, the main processes
of deeper toponymization (i.e. grammaticalization) in the Latvian language will
be outlined.
In order to show more explicitly the further and deeper toponymization in
Latvian place names and to compare the development of proper vs. common
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vocabulary, the following scheme elaborated by Bernd Heine (Heine 1993: 58)
was selected:
desemanticization → decategorization → clitization → erosion
This chain of grammaticalization shows the basic stages of word grammaticalization without deeper fragmentation of the process. Since place names usually maintain their grammatical form for a long period, evidence of toponymization should be found without a deeper analysis. Furthermore, each stage of
grammaticalization will be described in terms of toponomastics.

DECATEGORIZATION
When trying to put a place name in the grammaticalization chain, the first
correction should be done in the sequence of stages because in the process of
onymization the category of the word is affected at the very beginning. When
a common noun shifts to a proper noun, it not only acquires a graphical distinction (namely, it comes to be spelled with a capital letter), but also freezes
in a certain (and often unchangeable) categorial or grammatical form. Thus, it
loses at least one categorial component (for example, the nouns that become
oikonyms in Latvian toponymy most frequently lose their singular form, while
adjectives, as they become oikonyms, usually lose their feminine form). However, this shift between the appellative and the proper name never leads to a
lower-level category (e.g., auxiliaries) – common nouns transform within an
equivalent lexical category; therefore, the first stage of toponymization should
be called transcategorization or recategorization. Some grammarians have discerned another sub-stage in this process before decategorization and described
it as extension – the use of the word in new extensions (Heine, Kuteva 2004).
Although they later abandoned this idea, it may be applied to onomastics. Thus,
the first stage of toponymization may comprise the following: extension (use in
new extensions) > transcategorization (change of category) > decategorization
(loss of some categorial components).

DESEMANTICIZATION
The next stage – desemanticization – is sometimes referred to as the trigger
of grammaticalization which initiates an irreversible change of a language unit,
and is responsible for all the following stages of grammaticalization. If we agree
with John Stuart Mill, Alan Gardiner and others who claim that proper names
have no lexical meaning and are empty differentiating signs, we should say that
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common nouns reach their complete desemanticization at the point when they
become proper names. On the other hand, if we agree with their opponents,
such as Otto Jespersen, Ojārs Bušs and myself, we can say that proper names
have a lexical meaning which is even broader and encompasses more than common nouns do, and thus the naming of a place initiates not only desemanticization but also resemanticization of the appellative. For example, the appellative
ērgļi ‘eagles’, after it became a proper noun Ērgļi, lost its appellative meaning
and gained a new meaning which is, however, difficult to define: ‘a village on
the bank of the Ogre river, the birthplace of the Latvian writer Rūdolfs Blaumanis, etc.’.
In the card files of the Latvian Language Institute there are many instances
which show place name desemanticization. Two different levels of desemanticization in the Latvian toponymy can be distinguished: partial and complete
desemanticization, which are both usually initiated by metaphor or metonymy,
i.e. analogy and re-analysis (these two types of semantic transposition are recognized as the most important semantically motivated mechanisms in the process of grammaticalization (Hopper, Traugott 2003: 87, Heine 1993: 96, Fischer,
Rosenbach 2000: 15, etc.)).
Partial desemanticization can be found in compound place names with a generic element which does not (fully) characterize the category of the object. The
study of approximately 100,000 compound place names with a generic element
(which should, of course, denote the category of the object) shows more than
24,000 semantic mismatches between a place name and the real geographical
object – which means that more than a fifth of generics in Latvian compound
toponyms do not describe the category of the real geographical object, or only
partially do so (see Picture No. 2).

generic term
≠
direct object name
24%

generic term
=
direct object name
76%

PICTU R E 2.

Generics in Latvian place names
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It could be a result of either functional change or metaphoric and metonymic
transposition. But even partial desemanticization can be of a different degree:
metaphorically transposed names partially break the link between the appellative and the object, but metonymically transposed place names and names
which remain unchanged after the change of the object do it almost completely,
while the lexical meaning of the appellative is still recognizable (for instance, a
frequent metaphoric designation for a hollow place, bļuoda ‘lit.: bowl’, used in
the valley name Sidraba Bļoda ‘Silver Bowl’ in Anna 2 , and the appellative bļoda
‘bowl’ have at least one common seme ‘round shape’, while the generic term in
the meadow name Medus Strauts ‘Honey Rivulet’ in Džūkste which is named,
through synecdoche, after the rivulet which flows along the meadow, and the
appellative strauts ‘rivulet’ do not have any common seme).
The most representative example of partial desemanticization is the appellative purvs ‘bog’ in Latvian place names. About one sixth of genitive compounds
with this generic term existing in Latvian toponymy do not designate the corresponding physiographical object, i.e. a real bog or swamp, or at least a wetland.
Lexeme purvs in Latvian place names is often used to designate meadows, forests, fields, ponds, bushes, villages, valleys, pits, etc. This appellative (probably,
due to changes in the flora and geology of the respective objects) has undergone
all types of semantic changes. An object may be called a bog through:
• metaphor (when the place looks like or has some features of the respective
object, e.g., a meadow name Elles Purvs ‘Hell’s Bog’ in Ārlava; characterized by an informant as “very wet”);
• metonymy, i.e. synecdoche (the place is situated near a bog or a bog is
inside its territory, e.g., a forest name Līkais purvs ‘Crooked Bog’ in Brenguļi; “has some little bogs inside”);
• historical changes (when the territory has earlier been a real bog, e.g., Laivas purs ‘Boat Bog’ in Bilska, “was a huge bog, now ameliorated land”).
The same fate has befallen other generics which are included in about a half
of all Latvian place names. Probably, a bleaching of the appellative meaning of
a place name is also determined by the frequency of its use. It can be observed
in the use of the most widespread appellatives such as aste ‘narrow territory’
(lit.: ‘tail’), gals ‘end’, kalns ‘hill, kāja ‘narrow territory’ (lit.: ‘leg’), leja ‘valley’,
lauks ‘field’, mala ‘edge’ mežs ‘forest’, upe ‘river’, vidus ‘middle’, zeme ‘land, soil’.
There are several indications of semantic bleaching of the most widespread appellatives in place names:
2

Here and henceforth the place name and its literal translation is followed by the name of the
parish (administrative entity after 1939) where the place name was registered. In some cases,
some additional information given by an informant in quotation marks is also quoted.
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a) they are often used in the genitive (usually singular) form: e.g., kalna-, lejas-, lauka-, meža-, vidus-, and have acquired a particular meaning which is used
only in onomastic compounds – in most cases, to differentiate a new farmhouse
from an older one (e.g., farm names Dribas, Kalna Dribas ‘Hill Dribas’, and Lejas
Dribas ‘Valley Dribas’ in Baižkalns, Kalna Uodiņi in Drabeši, as the informant
said, “were separated from Uodiņi”);
b) usually they have lost some phonetic substance: kalna- > kal-, lejas- > lejs-, lauka- > lau-, vidus- > vids- (e.g., farm name Kalmaļi [< kalns ‘hill’ + mala
‘border’] in Vārve, village name Laugals [< lauks ‘field’ + gals ‘end’] in Nīca);
c) they are often used in a particular morphological form which does not
have a specific meaning and cannot be found in the common vocabulary: gals
> -gale [derivation with a feminine ending], -gali, -gaļi [nom. pl.]; mala > -male
[feminine], -maļi [nom. pl.]; upe > -upi, -upji [ nom. pl.]; vidus > -vidi [nom. pl.]),
zeme > -zemi, -zemji [masculine, nom. pl.] (e.g., Mežvidi [< mežs ‘forest’ + vidus
‘middle’] in Dignāja, Ērģeme, Gaujiena, etc., Ciemgali in Dundaga, Ciemgaļi [<
ciems ‘village’ + gals ‘end’] in Bauņi, Turlava, etc.);
d) they sometimes contain a reduplication which is considered by Lehmann
(Lehmann 2002: 116–117) to be a reliable indicator of desemanticization: e.g.,
hill names with the reduplicated generic kalns ‘hill’: Kalniņkalns, Kalnijkalns,
farm names Kalnkrievkalns, Kalnkalniņi in Ērgļi;
e) sometimes an additional connotation can appear: e.g., leja ‘valley’ can also
denote ‘a farm servant’s house’ and kalns ‘hill’ – ‘a farm owner’s house’ (ME II
143, 447) (e.g., Lejasvērzemnieki ‘Valley Vērzemnieki’ in Cirgaļi described by an
informant as “the servants’ house”).
These indications show that the most widespread lexemes have almost acquired the status of an affixoid (in most cases, a prefixoid) – a regular word
which can also function as a morphological component of a name, as an affix
(prefix). Even if an independent word loses its phonetic substance and becomes
unrecognizable, it may still be used as a topoformant in derivation of new place
names. Sometimes a coincidence with regular auslauts can help (for example, a
frequent appellative aste ‘tail, narrow territory’ is reminiscent of auslaut -a(i)ste
or suffix -st- in Baltic Finnic languages).
Many lexemes in place names have reached complete desemanticization.
This phenomenon can be observed in the so-called obscure place names where
the specific meaning has been long forgotten and now can be discovered only
through etymological analysis. For example, the frequent ending -ava in Latvian hydronyms (e.g., in river names Abava, Daugava, Rucava) has probably arisen from Indo-European root *a(e)- and originally had the meaning ‘to moisten, to flow’ (cf. Latv. avots ‘spring [of water]’) (Karulis I 93–94; Buck 1949: 44;
Pokorny 1959: 78).
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There are many topoformants which have entered Latvian toponymy as independent words from other languages. Due to subsequent unrecognizability, these borrowed appellatives (mainly generics) have become grammatical
formants. Thus, Latvian lake names Kaņieris in Riga, Ninieris in Cēsis, Spicieris
in Smiltene probably contain Estonian järv ‘lake’ or Livonian jōra, järu ‘lake’
(Dambe 1987: 34; Hauzenberga 1932: 134). This ending has become a regular
topoformant; therefore, it is included not only in hydronyms, but also in meadow names (e.g., Piniers in Liezēre) and farm names (e.g., Poņeri in Piltene). Borrowed postfixoids are also -nīte in Kurzeme region (cf. Estonian niit, Livonian
nīt ‘meadow’) and -pole in Latgale (cf. Russian поле ‘field’ which, according to
Fasmer III 307, is related to Old Russian полъ ‘open, empty’), etc.
Not only desemanticization but also transsemanticization or resemanticization can be observed in Latvian place names if a new meaning appears as the
result of grammaticalization. For example, farm name Rīskalni in Renda has
arisen as a result of contamination from rijas- [gen. sg.] ‘threshing barn’ and
kalni ‘hills’, not from the words rīss ‘rice’ and kalni ‘hills’; farm name Dardedži
has arisen from dar(v)dedži ‘tar-boilers’, not from dardedze ‘rainbow’; farm name
Sālskalns – from saules kalns ‘hill of the sun’, not from sāls kalns ‘hill of salt’,
farm name Piesargi means pievsargi ‘watchmen of meadow’, not ‘near/at Sargi’.
In some cases, it is probably due to folk etymology, not grammaticalization, but
the reason is still desemanticization.

CLITIZATION
The most widespread trigger of affixoids is clitic, when one word in rapid speech blends with the next word and phonologically depends on another
word. It does not necessarily follow desemanticization, as it was shown in the
grammaticalization chain, because here the component of a toponym usually
keeps its meaning – it is always recalled by the connotation with the corresponding object.
The most characteristic process in Latvian toponymy is proclitic when a
word (usually a preposition) without an independent accent merges with the
following word in the process of speech. There are still many place names in
Latvian toponymy which resemble an onomastic description. Most of them
are prefixal constructions, and many of them are combined in proclitic words:
Aizezere < aiz + ezers ‘behind the lake’, Aizupe < aiz + upe ‘behind the river’,
Aizpurve < aiz + purvs ‘behind the bog’, Pierobeža < pie + robeža ‘by the border’,
Pārdaugava < pār + Daugava ‘over/across the river Daugava’, pārmežs < pār +
mežs ‘behind the forest’, Pārpurvs < pār + purvs ‘behind/over the bog’. In these
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constructions (more often than in the common vocabulary), the accent shifts
from the independent word to the prefix (according to the rule of the typical
first syllable stress in Latvian). At the same time, the new lexeme adapts (by
taking the respective derivational ending) to the corresponding denotatum: for
example, a meadow name Pieakmene has become feminine, because it refers to
a feminine noun pļava ‘meadow’, while a fishing place Pie akmeņa still contains
the masculine ending of the noun akmens ‘stone’ in Jumurda.
An enclitic, where a word phonetically merges with the preceding word,
seems to be rather infrequent in Latvian toponymy. However, it is also less
visible and recognizable (because, as Christian Lehmann has noted, it is often followed by agglutination and fusion (Lehmann 2002, 145ff.)). Frequent
topoformants which have arisen from independent words ezers ‘lake’ and arājs
‘plowman’ in Latvian toponymy are, for example, auslauts -eris or -ars and -rāji - e.g. in the names of settlements Meldzere in Nīgrande and Sauzeri in Stūri,
meadow name Melzere in Skrunda, lake name Zuosars in Gaigalava, and farmhouse names Dziļrāji in Code, Jaunrāji in Padure, Muižrāji in Īvande – these
place names probably have earlier been Meld-ezere (< ‘reed lake’), Saus-ezeri (<
‘dry lake’), Mel(n)-ezere (< ‘black lake’), Zuos-ezers (‘lake of geese’), Dziļ-arāji
(< ‘deep plowing plowmen’), Jaun-arāji (< ‘young/new plowmen’), Muiž-arāji (<
‘manor plowmen’).
Besides clitics, different kinds of phonological changes can affect place
names. The Latvian linguist Edīte Hauzenberga-Šturma has described more
than 150 types of phonological changes in approximately 2000 Latvian oikonyms, including loss of vowels, consonants, or syllables, as well as qualitative
vowel changes, epenthesis, assimilation, dissimilation, metathesis, alliteration,
etc. (see Hauzenberga 1932).

EROSION
Erosion or loss of phonetic substance (Heine, Kuteva 2002: 2) always goes
hand in hand with the process of clitic and usually follows desemanticization
(Meillet 1958: 135–139). Commonly, a toponymic collocation (onomastic lexeme + generic) becomes a compound place name, and then the second component of the name becomes a topoformant (as we could see in the enclitic examples above), but often the last component (mostly a generic) is completely
dropped. Probably, it is due to language economy which is more effective in
toponymy than in common language, because in the case of toponymy one has
to memorize many specific, often non-standard language units (Superanskaja 1973: 87). Besides, the more evident loss or the so-called toponymic ellipsis
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(the loss of a whole word or a semantically full unit) could be considered a kind
of erosion. In Latvian toponymy, such an “optional” word (i.e. generic) can be
found in almost a half of all Latvian place names. Although a word has been
lost, its traces remain in the ending of a place name. Here, the primary names
of cities, rivers, meadows (in feminine), and names of bogs and rivulets (in masculine) could be mentioned (appellatives pilsēta, upe, pļava are feminine, purvs
and strauts are masculine in Latvian).
Toponymization in the Latvian language often does not stop with erosion – a
place name can recover its generic or gain a suffix with a topographical meaning. It could probably be called epexegeticalization (from Greek epexegesis: epi
‘in addition’ + exēgēsis ‘explanation’) – the creation of an explanatory extension
of the word.

EPEXEGETICALIZATION
Latvian place names can easily drop and recover their generics or acquire
new generics according to the change of the object (or in order to specify a place
name), for example: river name Juglas upe ‘the river of Jugla’ → Jugla ø → Juglas upe in Suntaži; road name Pie trim priedēm ‘At the three pines’ → ø Priedes
‘Pines’ → Priedes ceļš ‘Pine road’ in Lejasciems.
In many cases, a suffix with a topographical meaning is being added. It is
not enough to name a place with an appellative in the plural nominative case,
the toponymy system tends to create a specific name which helps to denote
the category of the object. The most productive suffixes are -āj-, -ien-, -ain-, -ait(partially also -en-) which are used to denote a place containing a large amount of
something. For example, pasture name Kārkli ‘Osiers’ → Kārklaine in Aknīste; the
informant noted that “osiers are growing along the meadow”; Ābulines krūmi ‘Ābuline bushes’ → Ābulines krūmājs in Dunika.
The reason of such epexegesis is usually the unrecognizability of borrowings
from other languages – when the link with the original language is abandoned and
the epexegetic Latvian generic element is being added (e.g., Goru kalns ‘Goru [<
Russian гора ‘hill’] hill’, Gaina mežs ‘Gaina [< гай ‘forest’] forest’). Sometimes, a
metaphorically or metonymically transposed name requires an explanation, for example, meadow Kazpurs ‘Goat bog’ in Sēme is also called Kazpurpļava ‘Meadow
of Goat bog’; meadow Cūkaste ‘Pig tail’ in Ulmale is also Cūkastes pļava ‘Meadow of Pig tail’.
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CONCLUSIONS
Taking into account the specific role of proper names in the Latvian language, some differences between grammaticalization in toponymy and in common language can be observed. The first and last stages of the place name
development are more structured and dispersed, and the development of a toponym does not always stop at the stage of erosion. Thus, the toponymization
chain could be as follows: extension – transcategorization – decategorization –
desemanticization – clitization – erosion – epexegeticalization. The most characteristic grammatical process in Latvian toponymy is desemanticization which
is usually caused by the historical changes of geographical objects, and metonymy, i.e. synecdoche whereby an object is called by the name of one of its parts,
and vice versa.
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Toponimizacija latvių kalboje
S A N T R AU K A
Straipsnyje aptariami gramatizacijos procesai latvių kalbos vietovardžiuose ir rasti
toponimų derivacijos ypatumai. Išskirti trys toponimizacijos būdai: pirminė, antrinė ir
sudėtinė toponimizacija. Toponimizacijos vyksme išskirti šeši lygiai: išplėtimas (ekstencija,
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arba žodžio vartojimas kitame kontekste), transkategorizacija (kategorijos pasikeitimas),
dekategorizacija (kategorinių komponentų iškritimas), dalinė ir visiška desemantizacija
(žodžio semų pasikeitimas arba iškritimas), klitizacija (dviejų savarankiškų žodžių sujungimas), erozija (fonetiškų komponentų iškritimas), epeksegetizacija (paaiškinamojo komponento prijungimas).
Įteikta 2015 m. balandžio17 d.
S A N DA R A PA
LU Latviešu valodas institūts
Akadēmijas laukums 1, LV-1050 Rīga, Latvija
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HOUSENAMES OF FAUNA
(BIRD NAMES) SEMANTICS
IN VIDZEME: MATERIALS
OF HISTORICAL (SOULS)
REVISIONS IN VIDZEME
GUBERNIYA 18261
Vidžemės sodybų pavadinimai, suponuoti
ornitonimų (paukščių pavadinimų): 1826 m.
Vidžemės gubernijos kadastro duomenys2
A N NOTAT ION
A total of 505 housenames of Vidzeme containing a bird name and mentioned in the
Vidzeme Gubernya (souls) revision materials of 1826 have been analyzed in the article.
Most ornitholexemes used in Vidzeme housenames are widely known and used appelatives in the modern Latvian language, for example, balodis, bezdelīga, dzenis, kaija, strazds,
vārna, vanags, žagata, cīrulis, zvirbulis, vālodze, lakstīgala. A total number of Latvian lexemes in Vidzeme housenames amounts to 43 units and they refer to wild birds, whereas
three Latvian lexemes refer to domestic birds, and also the general lexeme putns and the
lexeme with a high degree of generalization – gailis together with compounds pur(va)gailis, mež(a)gailis, ezergailis, rudz(u)gailis and sil(a)gailis. The bird names used only in certain
subdialects such as pelēda, strads and strods, žīgurs, and žēgurs have seldom been used. It
1

The article has been written within the framework of the project “Studies in the Latvian Language in the 21st Century Context” of the State funded research programme “Letonica – History, Languages, Culture, Values of Latvia”.

2

Straipsnio rengimas finansuotas Latvijos Respublikos Nacionalinės mokslinių tyrimų programos „Letonica – Latvijos istorija, kalba, kultūra, vertybės“ projekto „Latvių kalbos tyrimai
XXI a. kontekste“ lėšomis.

130

Ac t a L i ng u i s t ic a L it hu a n ic a

LXXIII

Housenames of Fauna (Bird Names) Semantics in Vidzeme: Materials of Historical (Souls) Revisions in Vidzeme Guberniya 1826
was observed that some of the lexemes from modern subdialects were more widely known
and used in the beginning of the 19th century, for example, housenames with bird names
pelēda and strazds. Borrowings from related and contact languages have been used in the
nomination of Vidzeme housenames very seldom, only possible borrowings from Lithuanian (antis ʻduckʼ), German (Ente ʻduckʼ), Estonian (kajakas ʻgullʼ, subdial. kikas (possibly,
Liv’s kik) ʻroosterʼ, kukk ʻroosterʼ, luik ʻswanʼ), and Russian (утка ʻduckʼ, курица ʻhenʼ) languages have been established.
The appelatives of bird names used in the nomination of housenames in the Latvian
language are mostly of the derived etymology linked with either onomatopoeic verbs and/
or designations for sounds emitted by birds; most of those words have a common origin in
Latvian and Lithuanian languages.
K E Y WO R D S :

Historical (Souls) Revisions, Vidzeme, Housenames, Bird Names.
A NOTACI JA

Straipsnyje analizuojami 505 sodybų pavadinimai, užfiksuoti Vidžemės gubernijos
1826 m. kadastre, sudaryti iš ornitonimų. Daugelis paukščių pavadinimų, suponavusių
Vidžemės sodybų įvardijimus, plačiai vartojami kaip apeliatyvai ne tik bendrinėje latvių
kalboje, bet ir jos šnektose. Skoliniai iš rytų baltų ar kaimyninių kalbų Vidžemės sodybų
pavadinimų darybai vartojami labai retai.
Dauguma latvių sodybų pavadinimų, reflektuojančių apeliatyvinės kilmės ornitonimus, yra onomatopėjinės kilmės. Daugelis šių apeliatyvų, vartojamų latvių ir lietuvių kalbose, yra tos pačios kilmės.
E S M I N I A I Ž O DŽ I A I :

kadastras, Vidžemė, sodybų pavadinimai, paukščių pavadinimai
(ornitonimai).

In historical onomastics, historical (souls) revision materials containing
both toponyms and anthroponyms are important. The revision materials from
Vidzeme have been preserved better and collected more accurately, that is why
the paper provides an insight into the housenames of fauna (bird) semantics
from one region of Latvia – Vidzeme; besides, similarities have also been observed in Kurzeme.
The first historical (souls) revision in Vidzeme Gubernya took place in 1782,
and it was recognized as the fourth revision of Russian gubernyas. Subsequent
revisions took place at either shorter or longer intervals: the fifth revision – in
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Excerpt from the historical revision materials of Vidzeme Guberniya in
1826 from Aloja private mansion. (LVVA 3 foundation nr. 199, description nr. 1, file
nr. 17, p. 8.)
P I C T U R E 1.

1795, the sixth revision – in 1811, the seventh revision – in 1816, the eighth revision – in 1834, the ninth revision – in 1850, and the last revision – in 1858.
In the revision documents of mansions, the residents of private and crown
mansions and of associated household structures (semi-mansions, farmsteads,
pubs, mills, and others), as well as of pastoral mansions were listed. By 1816 only men had been listed, and it is very likely that the date is not accurate. Since
1816 all persons irrespective of their sex and age were listed. The revision of
1826 was not regarded as a separate event (it is considered a repetition of the
revision of 1816); however, it was of paramount importance as peasants with
their surnames were registered, namely, historical revision materials included
both housenames and full names – first names, last names, patronyms across
Vidzeme Guberniya for the first time, thus allowing to establish a connection
between housenames and surnames.
It would be worth writing an overview about the spelling in the materials
of the historical revision of ploughs and names because their orthography had
3

Latvian State Historical Archives.
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been influenced not only by clerks’ writing skills but also oftentimes low skills
of the Latvian language as evidenced by many parallel forms and also the spelling of separate names in the German language, for example, the designations
of the objects – Gesinde, Hoflage, Buschwächter, Lande, Krug, Mühle, descriptive
data of a person – Wirtschaft, Sohn, Frau, etc., in some cases descriptive and defining designations of housenames – Alt, Neu were usually written in German.
The 18th and 19th century historical revisions in Vidzeme took place in
686 mansions, and several ones were united during the revisions in 1826 and
1834.
The number of household names included in the lists of the historical revisions of Vidzeme Guberniya in 1826 reach 14,500, including independent
farmsteads retaining their original household name, for example, in 1826 there
were six houses with the same name Dſerwan in the Vecbebru private mansion
of Koknese Parish but in the Piņķu mansion of Piņķu Parish four houses with
the name Dſilne were mentioned, and four ones with the name Dumpe.
The number of housenames of fauna semantics totals 1,065 units, which is
7.34 per cent of the total number of Vidzeme housenames, provided that every
unit recorded by the historical revision of Vidzeme is considered a separate
housename. The data were also obtained from those mansions that did not have
the registered materials of 1826, and so they were obtained from the revisions
of 1816 and 1834.
Of the mentioned 1,065 units, 560 or 3.86 per cent are motivated housenames
containing an animal name (mammals, reptiles, amphibians, and others), but
505 or 3.48 per cent are motivated housenames containing a bird name.
It is possible to write about the formation of peasants’ farmsteads in Vidzeme
since the 15th century. It is likely that the first housenames were then created;
however, relatively reliable information is available from the first half of the
17th century. The number of peasants’ farmsteads increased in the 19th century
as a result of kin splitting leading to new own farmsteads and also as a result of
buying out tenancy houses. Thus, it is typical of the cultural environment to
foreground farmsteads well merged with the natural scenery. The proximity of
Latvians to nature as reflected both in Latvian folk songs and beliefs and also
in the choice of sacred places and abode could not but influence housenames.
Although the housename group of fauna semantics is not big, it does show
the Latvian modus vivendi at the time when houses got their names.
When choosing a housename, the owners did not usually prefer a specific species of birds (for example, baltpieres zoss ʻwhite-fronted gooseʼ, meža zoss
ʻgrey-lag gooseʼ, īsknābja zoss ʻpink-footed gooseʼ); a lexeme that corresponds to
a designation of a species used in common Latvian or a subdialect (often but
not consequently it may correspond to a genus or a subspecies) is practically
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always used (in the aforementioned example zoss – ‘goose’), and also a lexeme for a species that corresponds to a generalized notion about a specific bird
that is usually nesting close to a peasant’s house or the lexemes of those birds
hunted as game. In some cases, birds making distinct sounds became used in
housenames. The lexeme that is a generalized joint designation for several species in common Latvian and / or subdialects will be referred to as ornitholexeme in the present article (the ornitholexeme of the aforementioned example
is zoss).
Although the classification of ornitholexemes poses difficulties connected
with the identification of specific bird species, namely, their attribution to a specific genus, for example, birds sārtais strazds ʻSwainson’s thrushʼ, mājas strazds
ʻstarlingʼ and raibais zemesstrazds ʻgroundscraper thrushʼ belong to the turdidae
family, but niedru strazds ʻreed warblerʼ, melnais meža strazds ʻforest rock thrushʼ,
dziedātājstrazds ʻsong thrushʼ, pelēkais strazds ʻgrey-cheeked thrushʼ, melnrīkles
strazds ʻblackthroated thrushʼ, apkakles strazds ʻring thrushʼ and sila strazds ʻwood
thrushʼ belong to the flycatchers (Muscicapidae) family. The article refers to the
ornithological classification according to the order. Of 18 bird orders (Latvijas
daba 4, 203–207) established in Latvia, bird names of 13 different orders were
used in the designation of housenames.
A different analysis was done with reference to motivated housenames
containing poultry names, for example, vista ʻa henʼ, cālis ʻa chickʼ, and also
housenames with a generalized bird name putns ʻa birdʼ and a lexeme gailis ʻa
roosterʼ. Motivated housenames with an ornitholexeme gailis ʻa roosterʼ belong
to a separate group because many compound names contain this lexeme and
can be designations for various bird families in colloquial and / or hunters’ professional lexicon.

TOPONIMIZATION OF BIRD NAMES
OF THE PASSERIFORMES ORDER
Preference was given to the study of bird names of the passeriformes order
in Vidzeme housenames, which altogether make up 147 units or 29 per cent of
all motivated housenames containing bird names. However, in the nomination
of housenames containing twelve designations of bird species of this order, the
most popular family was the paridae family represented by such lexemes as
zīle ʻtomtitʼ and zīlīte ʻtitʼ.
The literary name zīle is the most widespread bird name in the nomination
of housenames; it appears in 32 housenames altogether. It should be admitted
that the lexeme zīle in the Latvian language has homonyms, and it is possible

134

Ac t a L i ng u i s t ic a L it hu a n ic a

LXXIII

Housenames of Fauna (Bird Names) Semantics in Vidzeme: Materials of Historical (Souls) Revisions in Vidzeme Guberniya 1826

that in the nomination of housenames a homonym designating an acorn – an
oak tree fruit – had been used.
The housename lexeme zīle is used in the base form (Sihle4, Siehle, Siele), and
compound names (Jaun Sihl5, Wetz Sihl, Wezs Sihle, Kaln Sihle, Kalne Sihle, Leies
Sihle, Leijes Sihle, Meſche Sihle, Siehle Alksne, Siehle Kaln Jahn, Siehle Purre Tanne,
Siehle Wawur, Siele Gust, Siele Jahn, Siele Jatze, Siele Peter).
The appellative zīle was included in the first Latvian dictionaries of the 17th
and 18th centuries6 (cf. Sihle ta, die Meiʃe Lange 1773: 296). The name of tomtit
is the same both in Latvian and Lithuanian (cf. Lith. zlė or žlė); however, it is
different in Old Prussian (cf. Prus. sineco Mažiulis IV 110–111) which has analogue names in Slavic languages (cf. e. g., Czech sinice, Polish sinica, Ukrainian синця, Old Slavonic синица). There are different hypotheses about the
etymology of the name7. Jānis Endzelīns links the origin of zīle with the name
of the colour zils – ‘blue’ (ME IV 732). This hypothesis is supported by Ernst
Fraenkel (LEW 1309) and admitted by Max Vasmer who indicated that initially the name designated a specific species – zilzīlīte (Parus caeruleus). The link
between the ornitholexeme with the bird’s sounds, namely the onomatopoetic
origin, has been mentioned in M. Vasmer’s Russian Dictionary of Etymology and Konstantīns Karulis’ Latvian Dictionary of Etymology (ЭСРЯ III 625,
LEV II 559). K. Karulis mentions the possible link between the lexeme zīle with
the verb zināt ʻto knowʼ, and his observations arise from the fact that in Latvian and Lithuanian folklore zīle is traditionally connected with fortune-telling (LEV II 559). The most plausible of all hypotheses about the lexeme zīle is
onomatopoetic.
4

The parantheses indicate the established spelling forms of ornitholexemes from the revision
materials from the whole Vidzeme Gubernya.

5

The article does not analyze word forms and compounds in detail because their second components usually have no connection with a specific bird name; these components usually differentiate housenames.

6

For the sake of comparison, the first dictionaries Lettus with Phraseologia Lettica of the Latvian
language written by Georgius Mancelius and the Latvian–German Dictionary edited by Jakob
Lange living in Vidzeme were used. In some cases other dictionaries of the 17th and 19th centuries were referred to.

7

For explanation of etymologies, mainly dictionaries of the Baltic languages indicating etymology (ME, LEV, LEW, Smoczyński 2007), some etymological dictonaries of language contacts
(EES, ЭСРЯ) as well as some comprehensive studies on the etymologies of Baltic and other Indo-European languages (Sabaliauskas 1990, Гамкрелидзе & Иванов 1984, Sehwers 1953) were
used. Individual authors’ articles about the etymology of a specific lexeme were occassionally
referred to.
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Only three housenames can be linked with the terminological designation
for the representative species of zīlīte.
The lexeme zīlīte in housenames occurs only in the principal form (Sihliht,
Sihlit).
The appellative zīlīte had already been included in the first 17th–18th century dictionaries of the Latvian language (cf. ein Meißchen/Sielite/nedʃe Phras.
Lettica 1638: 279) where it appears along with the name sniedze ʻsnow birdʼ, but
its German designation corresponds to the name zīlīte. A lexeme zīlīte is the
diminutive form of the lexeme zīle that was formed with a traditional deminutive suffix -īte.
The second most popular bird names appearing in Vidzeme housenames
belong to the corvidae bird names represented as ornitholexemes karakuls
‘ravenʼ, agate ‘magpieʼ, koraris ‘jackdawʼ. The appellative karakuls is connected
with 19 housenames.
The lexeme krauklis appears in housenames both in the principal form, usually in the feminine (Kraukle, Krauckle), in derivative forms (Kraukel, Krauklit,
Krauklin), and word groups (Kraukle Krug, Krauckle Krug, Krauklu Krug, Krisch
Kraukle jetzt Jaun Kraukle genannt, Wetz Kraukle jetzt Jahn Kraukle genannt).
The appellative krauklis had already been included in the first 17th–18th century dictionaries of the Latvian language (cf. Raab/Kraucklis Lettus 1638: 138;
Rabe/Krauklis Phras. Lettica 1638: 279; Krauklis tas, eine Rabe Lange 1773: 156);
it is common both in Latvian and Lithuanian (cf. Lith. kraukls ʻcrowʼ and kriaukls ʻravenʼ) and can be linked with sound verbs Latv. kraucinât, kraukât, kŗaukt,
Lith. kraũkti ʻkrächzen (to caw)ʼ imitating bird sounds (ME II 263, LEW 290,
LEV I 420). All the mentioned sources indicate that the Slavic krukъ ʻravenʼ is
of onomatopeic origin.
Of less frequent appearance in Vidzeme’s housenames is the ornitholexeme
žagata ʻmagpieʼ (13 units altogether).
The lexeme žagata appears in housenames both in the principal form (Sagat,
Saggat, Schagat, Schaggat), in derivatives (Schaggaten), and in word groups (Kaln
Schaggat, Lei Schaggat).
The appellative žagata had already been included in the first 17th and 18th dictionaries of the Latvian language (cf. Specht/Schaggata Lettus 1638: 171; Eeʃter/
Hechʃter/Schaggata Phras. Lettica 1638: 279; Schaggata ta, ein Heiʃter Lange 1773:
272). J. Endzelīns considers the word žagata to be a borrowing from Lithuanian
žagata ME IV 786; K. Karulis admits the origin of this word as a creation from
sound imitation (LEV II 575).
Only one housename contains an ornitholexeme kovārnis ʻjackdawʼ.
The lexeme kovārnis appears only as an appropriate form of the corresponding appellative (Kowahrn).
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The appellative kovārnis had already been included in the first 17th and 18th
century dictionaries of the Latvian language (cf. Kohwahrs tas, eine Dohle Lange
1773: 155). The root of the word corresponds to the designation for a word vārna
of the coraciiformes order of the coracidae family, and in some language groups
(Baltic, Slavic, Tocharian languages) it is a new phonetic formation with the
initial sound *- from the proto-root *k[h]or-n-, e. g., Lith. várna, Prus. warne8
(Гамкрелидзе, Иванов 1984(2): 540). K. Karulis indicates that an appellative
kovārnis is a compound (LEV II 489), but J. Endzelīns only refers to analogous
forms in other languages, e. g., Small Russ. кáворон ʻSaatskräheʼ, Slovenian
kâvran ʻKolkrabeʼ (ME II 350).
The third most popular family of birds used in the nomination of housenames
is that of the sturnidae of the passeriformes order represented in such ornitholexemes as strazds and strads/ strods. An appellative strazds appears in
12 housenames.
The lexeme strazds appears in housenames both in the principal form – usually in the feminine gender (Strasde), in derivative forms (Strasdin), and in word
groups (Leel Strasd, Leel Strasde, Mas Strasda, Mas Strasde, Kalne Strasde, Leijes
Strasde).
The appellative strazds ʻthrush; starlingʼ had already been included in the
first 17th and 18th dictionaries of the Latvian language (cf. Drohʃʃel/Spreen/Straʃda Phras. Lettica 1638: 280; Straʃds tas, ein Krammetsvogel Lange 1773: 328). As
indicated by Vyacheslav Ivanov and Tamaz Gamkrelidze, the name in several
old Indo-European dialects in Europe originated from sound imitation, for example, Prus. tresde, Lith. strãzdas, Latv. strazds; however, if a Greek στρουϑός
ʻsparrowʼ can be considered a sound imitation, it means that in old Indo-European dialects of Europe the name of strazds would be considered a semantic
innovation (Гамкрелидзе, Иванов 1984(2): 541; see also ME III 1083, LEW
920).
Less than 9 housenames connected with the dialectal lexemes strads and
strods appear in the East of Vidzeme and also Latgale (see ME III 1080).
Dialectical lexemes strads and strods in housenames appear in the principal
form, usually in the feminine (Stradde, Strodde), in derivative forms (Stradding),
and in word groups (Isſand Stradde, Leies Strodde).
The appellative strads originated as a result of the sound changes of strazds
(ME III 1080).
8

Latvian vãrna can be added to the Lithuanian and Prussian forms, and this fact has not been
mentioned in Vyacheslav Ivanov’s and Tamaz Gamkrelidze’s study.
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In the nomination of housenames only a few bird names of the alaudidae
family appear, and the corresponding ornitholexeme is cīrulis ʻlarkʼ. The appellative cīrulis appears in 19 housenames.
The lexeme cīrulis appears in housenames both in the principal form (Zirul,
Zihrul, Zierul, Zierull), and in word groups (Wezz Zihrul, Alt Zierul, Jaun Zihrul,
Neu Zierul).
The appellative cīr(v)ulis had already been included in the first 17th and 18th
century dictionaries of the Latvian language (cf. Lerch/Zierwuls Lettus 1638:
116; ein Lerche/Zihrwulis Phras. Lettica 1638: 277; Zihrulis tas, eine Lerche Lange
1773: 402). There is no general agreement as to the origin of the word cīrulis, however, most researchers think that it originated from a sound imitation
(ME I 291–292, LEW 70, LEV I 181). Lithuanian crulis, cyruls is thought
to be borrowed from Latvian or Couronian languages (ME I 291–292, LEW
70, Sabaliauskas 1990: 270). Ojārs Bušs in his analysis of the Couronian and
quasi-Couronian words in standard Latvian indicates that the word cīrulis in
the Latvian language should not be considered a Couronian word (Bušs 2008
[1988]: 186), but the spread of the ornitholexeme in Lithuanian is shown in the
prospectus of the Atlas of the Baltic languages (BVA 2009: 94–95).
The bird names of the passeridae family are used for over ten times in
the nomination of housenames and represented by the standard ornitholexeme
zvirbulis and its dialectical variation žīgurs. The appellative zvirbulis ʻsparrowʼ
appears in the nomination of three housenames.
The lexeme zvirbulis in housenames appears in the principal form (Swirbul)
and word groups (Kallne Swirbul, Leijes Swirbul).
The appellative zvirbulis had already been included in the first dictionaries
of the Latvian language of the 17th and 18th centuries (cf. Sperling/Swirrbuls Lettus 1638: 171; ein Sperling/Swirrbulis Phras. Lettica 1638: 280; Swirbulis tas, der
Sperling Lange 1773: 339). The etymology of zvirbulis is not clear. It is related to
Lithuanian žvìrblis (ME IV 776–777, LEW 1328); however, its further development has been widely studied. E. Fraenkel links it with the Old Church Slavonic vrabii ʻzvirbulisʼ, Czech vrabec, Polish wróbel, etc. (LEW 1328), J. Endzelīns
indicates the possible contamination between the words of the root virb- and
the words of the initial sound z-, namely, ž- (ME IV 777), whereas Wojciech
Smoczyński restores the common root appearing in the Baltic and Slavic languages *arb-/*irb- (Smoczyński 2007: 796).
A more popular version is the dialectal žīgurs (arī žēgurs) that appears in
11 housenames.
Dialectal lexemes žīgurs and žēgurs appear in housenames both in the principal form (Schigur, Schiggur, Sihgur) and in word groups (Kalne Schägur, Kalne
Schiggur, Kalne Leies Schägur, Leijes Schiggur, Leies Leies Schägur, Kaup Schehgur,
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Pauker Schehgur). In Kārlis Mülenbachs’ and J. Endzelīns’ “Dictionary of the
Latvian language”, lexemes žĩguris ME IV 813 and zigurs ʻder Sperlingʼ that
are related to the Old Prussian singuris ʻStieglitzʼ were included because ī arose
from in (ME IV 718). In the lexicon of “The Dialectical Atlas of Latvian” it is
shown that the name žīgurs is mostly used in the northeastern part of Vidzeme
and the north of Latgale (LVDA 1999: 101–102; 39th map); however, the use of
the ornitholexemes in the mentioned housenames žīgurs/ žēgurs is much wider
westwards along the Estonian border – six of the housenames with the mentioned lexemes appear in Ērģeme, Pedele and Veckārķu private mansions of
Ērģeme parish, and this fact might be indicative of its narrower use in the area
nowadays.
Even less commonly the bird names of the muscicapidae family are used
in the nomination of housenames and represented by such ornitholexemes as
ķauķis ʻchiffchaffʼ and lakstīgala ʻnightingaleʼ. The appellative ķauķis appears in
the nomination of five housenames.
The lexeme ķauķis appears in housenames both in the principal form (Kiauke,
Ķjauķe/ Kjauke), in derivative forms (Kiaukul), and word groups (Kalna Kjauke,
Leijes Kjauke).
The appellative ķauķis had already been included in the first dictionariesof
the Latvian language of the 17th and 18th centuries (cf. Kauķis, die Grasmükke,
ein Vogel Lange 1773: 146). The bird name in Latvian ķauķis has not been provided with a clear etymology. J. Endzelīns refers to the verb sound ķaũkstêt ʻ1)
ķau, ķau hervorbringen, bellen, schreien (emit sounds ķau, ķau, bark, shout); 2)
undeutliche Laute hervorbringen (emit vague sounds)ʼ (ME II 357) and considers it to be a borrowing from the Lithuanian language. It is possible that the
appellative ķauķis is of onomatopoeic origin.
In 1826 the appellative lakstīgala appears in one housename in Vidzeme only.
The lexeme lakstīgala appears in the housename in the principal form only
(Laxtigall).
The variants of the appellative lakstīgala had already been included in the
first dictionaries of the Latvian language of the 17th and 18th centuries (cf. Nachtigall/Laʃdighala Lettus 1638: 128; Nachtegal/ Lagʃteghalls Phras. Lettica 1638:
280); it can be related to the common lexical stratum of the Baltic languages
(see ME II 416, LEW 337, Sabaliauskas 1990: 150), although J. Endzelīns writes
about the influence of the German Nachtigall ʻlakstīgalaʼ.
Of the emberizidae family, only the ornitholexeme sniedze ʻsnowflakeʼ appears in the nomination of housenames, and it was mentioned six times.
The lexeme sniedze appears in housenames in the principal form (Snedſe,
Sneedſe) and word groups (Jaun Snedſe, Wetz Snedſe, Sneedſe Reipin).
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The appellative sniedze had already been included in the first dictionaries
of the Latvian language of the 17th and 18th centuries (cf. ein Meißchen/Sielite/nedʃe Phras. Lettica 1638: 279; needʃe ta, ein Schneevogel Lange 1773: 312).
The bird name sniedze is semantically motivated and related to the lexeme sniegs.
As shown by J. Endzelīns, the Lithuanian snieginis ʻDompfaffe (readbreast, bullfinch)ʼ (ME III 977) is related to the lexeme sniegs (Lith. sniegas).
In the nomination of housenames the ornitholexeme čakste ʻbutcherbirdʼ of
the laniidae family is mentioned four times.
The lexeme čakste appears in housenames in the principal form (Tschakſte,
Tſchakſte, Tſchakste) and derivative forms (Tschakſten).
The appellative čakste had already been included in the first dictionaries of
the Latvian language of the 17th and 18th centuries (cf. Tʃchakʃte ta, ein Küchlein
oder Vögelein ʃo eben aus dem Schalen gekrochen Lange 1773: 357); it is possible
to link it to the sound verb čakstēt that reflects the sound the bird makes (ME
I 401, LEV I 185).
In the nomination of housenames the ornitholexeme vālodze ʻorioleʼ of the
oriolidae family was used and it appears three times.
The lexeme vālodze appears in housenames in word groups only (Jaun Wah
lods, Wetz Wahlods, Meſch Wahlods).
The appellative vālodze had already been included in the first dictionaries
of the Latvian language of the 17th and 18th centuries (cf. Rotkelchin/Wahlodʃe
Phras. Lettica 1638: 280; Wahlohdʃe ta, ein Meeramʃel, andere nennen ihn Pfingʃtvogel Lange 1773: 370). There are different opinions about the origin of the
word. Algirdas Sabaliauskas includes the word both in the common Indo-European language stratum (Sabaliauskas 1990: 37) and in the common lexical
stratum of the Baltic languages only (Sabaliauskas 1990: 153). J. Endzelīns relates Latvian vālodze together with Latvian valuodze, Middle Low German witewal, Small Russian ivoła, Polish wywilga ʻPirolʼ to Latvian valuoda and Polish
wołać ʻrufen (call)ʼ (ME IV 501). The relation to Polish wołać is explained by
J. Endzelīns and E. Fraenkel referring to the idea proposed by Kazimieras Būga (cf. Būga 1908: 139; see ME IV 501, LEW 1273), and it is included in the
common Indo-European lexical stratum with Avestan vārə(n)gan- ʻName eines
Vogels (a name of a bird)ʼ (see, e. g., LEW 1273). K. Karulis offers his explanation as the most plausible one, namely, to relate Latvian vālodze to the Latvian
adjective valgs ʻmoist, humidʼ (LEV II 479); however, this explanation of semantic origin based on folklore and mythological traditions cannot possibly relate
to all the groups of Baltic, Slavic and German language groups (oriole – the
invoker of the rain); in such a case it would be considered a Latvian (at best –
Baltic) innovation.
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The ornitholexeme žube ʻchaffinchʼ of the fringillidae family appears in the
nomination of housenames, and the word is a parallel name for the standard
terminological žubīte.
The appellative žube appears three times in housenames.
The lexeme žube appears in housenames both in the principal form (Schubbe)
and word groups (K[alna]. Schubbe, L[ejas]. Schubbe).
The appellative žube had already been included in the first dictionaries of
the Latvian language of the 17th and 18th centuries (cf. Schubbe, ein Ortolan Vogel Lange 1773: 285). One of the first to provide the etymology of the word
was K. Būga by relating Prus. schibe, Lith. žíbē, Latv. žubi [in that spring!] (žube,
žubyte, žubryte) to the verbs that indicate flashlights, glimmering, glittering,
etc. (Būga 1908: 106); later on this hypothesis was accepted in J. Endzelīns’,
E. Fraenkels’ works and other authors’ works (ME IV 827; LEW 1314).
A version bezlinga of the ornitholexme bezdelīga ʻswallowʼ belonging to the
family of the hirundinidae appears twice in the nomination of housenames.
The dialectal variant bezlinga of the lexeme bezdelīga appears only as a word
group in housenames (Kaln Beslinge, Leies Beslinge).
The appellative bezdelīga had already been included in the first dictionaries
of the Latvian language of the 17th and 18th centuries (cf. Schwalb/Beßdeligha
Lettus 1638: 164; eine Schwalbe/Beßdeligha Phras. Lettica 1638: 280; BeỜdelliga
ta, eine Schwalbe Lange 1773: 56). The word used in the Latvian language originated from *blezdelīga as a result of sound changes (see ME I 282; LEW 49).
Further etymologies of Latvian bezdelīga and Lithuanian blezdinga are not clear.
W. Smoczyński tried to relate Lith. blezdinga to the verb plezdti ʻwave wings;
hove; flutterʼ, where pl- > bl- (Smoczyński 2007: 64).
A standard version ceplītis ʻwrenʼ of the family of the troglodytidae (the
terminological version in Latvian – paceplītis) was used in the nomination of a
housename only once.
The lexeme ceplītis appears in a housename in the appellative form (Zepplit)
without the characteristic prefix pa- of the terminological word.
The appellative ceplītis had already been included in the first dictionaries of
the Latvian language of the 17th and 18th centuries (cf. Zeplihts tas, der Zaunkönig,
ein Vogel Lange 1773: 400); its etymology is uncertain. J. Endzelīns indicates
the possible connection with the substantive priekšceplis ʻein Vorlauter (an impudent person)ʼ (ME I 373); however, such an explanation is very unlikely.
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TOPONIMIZATION OF THE BIRD NAMES
BELONGING TO THE CHARADRIIFORMES
FAMILY
The second most popular names in Vidzeme were those of the birds belonging to the charadriiformes family; they account for a total of 8.9 per cent or
45 units of all the motivated housenames with a bird’s name in them. Besides,
in the nomination of housenames the most popular was the scolopacidae family birds among the three genuses of the corresponding order and represented
with such ornitholexemes as sloka ʻwoodlockʼ and ķikuts ʻsnipeʼ. The appellative
ķikuts appears in the nomination of 15 Vidzeme housenames.
The lexeme ķikuts appears in housenames in the principal form (Kikut, Kikkut, Kikkutt, Kikkutu, Kickut, Kikud, Ķikkut) and word groups (Kalne Kikkut, Leijas Kikkut).
The appellative ķikuts had already been included in the first dictionaries of
the Latvian language of the 17th and 18th centuries (cf. Ķihkuts, ein Kiwit Lange
1773: 149; Ķikkuts, ein Mittelʃchneppe Lange 1773: 149); however, different spelling variants refer to various bird species. Latv. ķikuts, Lith. tikùtis, Est. tikutes
are words of onomatopoeic origin (ME II 379; see also LEW 1093).
The appellative sloka used to be less popular and it appears in ten housenames.
The lexeme sloka appears both in the principal form (Sloke, Slokas, Slokes,
Slohke, Slocke, Slohkas), in derivative forms (Slohzin), and in word groups (Leel
Schlock, Meſche Schlock) in housenames.
The appellative sloka had already been included in the first dictionaries of
the Latvian language of the 17th and 18th centuries (cf. lohka9 Phras. Lettica
1638: 280; lohka, eine Art kleiner Schnepfen Lange 1773: 309). A. Sabaliauskas
relates Lith. slánka, Latv. slùoka, Prus. slanke to Rus. слука, Polish słąka (Sabaliauskas 1990: 119), but its further etymology is connected with the movement verb sliñkti ʻschleichenʼ, slánkioti ʻumherschleichen, umherirren, -rutschen,
-gleiten, -kriechen (sneak up, climb, steal)ʼ (ME III 944, LEW 826) related to
IDE *slenk- ʻgriẽzt, vīt; līst, rāpties, vītiesʼ (wind up, climb up, crawl upwards)
by K. Karulis (LEV II 230–231).
The second most popular group of ornitholexemes kaija ʻgullʼ, kajaks ʻcommon
gullʼ, ķiris ʻridibundusʼ of the laridae family appears in motivated housenames in
Vidzeme. The appellative kaija appears in the nomination of seven housenames.
9

The name was written at the end of the next line; the content of the previous full line does not
correspond to this word.
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The lexeme kaija appears in housenames both in the principal form (Kaije,
Kaye), in derivative forms (Lehlkaij), in word groups (Kaye Krug, Saus Kaij), and
in combined forms (Leijes Kaijehn).
The appellative kaija had already been included in the first dictionaries of the
Latvian language of the 17th and 18th centuries (cf. Kaija, eine große Waßermeeve
Lange 1773: 141). There are different opinions about the etymology of the word.
The onomatopoeic etymology is not excluded as a plausible explanation; however, there are discussions whether this onomatopoeic word is a borrowing from
the Finnish languages of the Baltic Sea region (see ME II 132, Thomsen 1890:
255–256, Zeps 1962: 118), or it could have originated in parallel (LEV I 367).
The appellative kajaks also appears in the nomination of seven housenames.
The lexeme kajaks appears in the principal form (Kaiag, Kajak, Kayack) and
word groups (Jahn Kaijak, Jahn Kayak, Mickel Kayak, Peter Kayak) in housenames.
It seems that the appellative had been included in K. Mülenbachs’ and
J. Endzelīns’ “Dictionary of the Latvian Language” and the added explanation,
namely, the translation it is related to a specific bird species ʻgemeine Raubmöve
(lestris parasita)ʼ (ME II 136). The German designation is widespread in the ornithological pubications of the 19th century, for example, in Lorenz Oken’s multivolume publication (Lorenz Oken; 1779–1851) “Allgemeine Naturgeʃchichte”
Chapter Larus includes a bird name “Die gemeine Raubmöve oder der Labbe
(Larus parasiticus, crepidatus)” (Oken 1837: 397–398), and today it is related to
Stercorarius parasiticus, its terminological name in Latvian is īsastes klijkaija ʻarctic skuaʼ that belongs to the stercorariidae family of the charadriformes order.
However, according to the onomastic lexicon it is not possible to get any idea of
the specific species that has a designation including such a lexeme, but in a specific case the explanation is simpler. If the distribution of housenames is considered, four of them are known in Daugavgrīva parish, two – in Rūjiena parish,
and one – in Matīšu parish, namely in those places that have many borrowings
from the Finnish languages of the Baltic Sea area. That is why, a more general
name of birds of the laridae family, kajaks, being a borrowing from Estonian
kajakas ʻgullʼ, rather than a specific bird species is referred to in the nomination of housenames (see ME II 136; Zeps 1962: 118). It should be added that in
such a case the mentioned appellative kajaks in housenames has no relation to
the terminological name kajaks (Larus canus) that designates only one specific
species of the laridae family, and their terminological counterparts are German
Sturmmöwe (literally ‘storm gull’) and Estonian kalakajakas (literally ‘fish gull’);
it is common gull in English.
The appellative ķiris is used in one housename only. The lexeme appears in
the housename in the word group Ķirre Sall.
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The appellative ķīris had already been included in the first dictionaries of the
Latvian language of the 17th and 18th centuries (cf. Ķihris tas, eine kleine Waßermeeve Lange 1773: 149). This word is considered a borrowing from the Finnish
languages of the Baltic Sea area; the disagreement, however, is about the donor language – either Estonian kīr (ME II 389, Thomsen 1890: 261–262) or the
Liv’s language kīr (Zeps 1962: 139).
The least widespread of the bird names of the charadriidae family is the
ornitholexme ķīvīte ʻpeewitʼ mentioned in five place names of Vidzeme.
The lexeme ķīvīte appears in housenames in the principal form (Kiwit, Kiewit)
and word groups (Leies Kiwit, Kaln Kiwit, Meſch Kiwit/ Meſch Kiewit).
The appellative ķīvīte had already been included in the first dictionaries of
the Latvian language of the 17th and 18th centuries (cf. Henffling/Kiwulis Phras.
Lettica 1638: 278; Ķihwite, der Kiwit Lange 1773: 149). There is no agreement
about the etymology of the word. J. Endzelīns thinks that Latv. ķīvīte and Est.
kīwit are borrowings from MLG kiwit (ME II 390), whereas K. Karulis thinks
that the word imitating the bird sound could have originated in the Latvian
language (LEV I 478).

TOPONIMIZATION OF BIRD NAMES OF
THE PICIFORMES FAMILY
The third most popular choice for housenames includes the names of the
piciformes order – a total of 38 units or 7.5 per cent of all the housenames of
the avian semantics. Whereas they are the only birds from the picidae family of the piciformes order, the ornitholexemes dzenis and dzilna ʻwoodpeckerʼ appear in housenames. The appellative dzenis appears in the nomination of
30 housenames and is the second most popular appellative after the appellative
zīle.
The lexeme dzenis in housenames appears both in the principal form, more
frequently in the feminine (Dsenne, Dſenne, Dſen̄e, Dſeņņe, Dſennis), in derivative forms (Dſenniht), and in word groups (Jurmal Dſenne, Kalla Dſenne, Kaln
Dſenne, Kaln Dſennes, Gruslehns Kalna Dſenne, Leies Dſenne, Leij Dſenne, Leijes
Dſenne, Gruslehns Leijes Dſeņņe, Tirum Dſenne).
The appellative dzenis had already been included in the first dictionaries of
the Latvian language of the 17th and 18th centuries (cf. Specht/Dʃennis Phras.
Lettica 1638: 279; Dʃennis tas, ein Bienenʃpecht Lange 1773: 88); Latv. dzenis, Lith.
genỹs, Prus. genix, aytegenis can possibly relate to the common lexical stratum
of the Baltic languages (Sabaliauskas 1990: 149); the lexemes may relate to
Latv. dzenêt, namely, dzìt, Lith. ginti (ME I 545, LEW 147, LEV I 248). Vladimir
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Toporov indicates that on the basis of the designation Aytegenis (lesser spotted
woodpecker) in Prussian, genis (in Prussian) can be considered Nomen act. from
the Baltic *gen- ʻsistʼ (beat, hit) (Топоров E–H 205–206).
The appellative dzilna appears in the nomination of eight housenames.
The lexeme dzilna appears in housenames both in the principal form (Dſilne),
in derivative forms (Dſilnan), and in word groups (Jaun Dſilne, Wetz Dſilne,
Meſche Dſilne, Tihrum Dſilne).
The appellative dzilna had already been included in the first dictionaries of
the Latvian language of the 17th and 18th centuries (cf. grün Specht/Dʃillna Phras.
Lettica 1638: 280; Dʃilna ta, ein gelblichter Specht Lange 1773: 90); different opinions have been expressed about its etymology. J. Endzelīns relates Latv. dzilna
to Latv. dzlts ʻgelb (yellow)ʼ (ME I 550), E. Fraenkel includes Latv. dzina, dzilnis, Lith. gilnà in the entry gélti ʻstechen, wehtun (physisch und psychisch) (to
puncture, to carve, to inflict pain (physically and psychically))ʼ (LEW 145–146).
K. Karulis also mentions its relation to IDE *dhelbh- ʻto dig, to hollow outʼ (LEV
I 253).

TOPONIMIZATION OF BIRD NAMES OF
THE COLUMBIFORMES ORDER
Bird names balodis ʻpigeonʼ and ūbele ʻturtledoveʼ from the columbidae
family of the columbiforme order appear in the nomination of housenames.
Housenames originating from bird names of the columbiforme order constitute
33 units or 6.5 per cent of the objects of the avian semantics.
The ornitholexeme balodis appears in 19 housenames; it is the sixth most
popular ornitholexeme. The lexeme balodis appears in housenames both in the
principal form (Balod, Ballod, Ballohd, Ballohds, Ballosch), in derivative forms
(Ballodan, Balloden, Ballodin), and in word groups (Kallne Ballod, Leijes Ballod).
Obviously, the established form Ballud is a dialectical variant of the lexeme
from Alūksne parish.
The appellative balodis had already been included in the first dictionaries
of the Latvian language of the 17th and 18th centuries (cf. taub/ ballohdis Lettus
1638: 181; Taube/Ballohdis Phras. Lettica 1638: 279; ballodis tas, die Taube Lange
1773: 49); it is possible to relate it to the common lexicon of the Baltic languages (cf. Lith. balañdis), and the common designation in the Baltic languages is
that of a colour (cf. Latv. balts, Lith. bãlas, báltas) (see ME I 259–260, LEW 31,
Smoczyński 2007: 42). There was an endeavour to relate both names in the
Baltic languages with the Ossetian bælon ʻmājas balodisʼ in the 20 th century thus
broadening the etymological link from the area of the Baltic languages to the
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areas of the Baltic and Indo-Iranian languages (see Гамкрелидзе, Иванов 1984
(2)I 602; Sabaliauskas 1990: 29; Karaliūnas I 77; ME I 259–260).
The appellative denoting pigeons – dūja with a certain present-day connotation appears in the nomination of ten housenames.
The lexeme dūja in housenames appears in the principal form (Duije, Duijes)
and word groups (Mesche Duije, Kalne Duije/ Kalne Duje, Leijes Duje). In addition,
housenames with the lexeme tūja appear as well.
All housenames are either word groups (Strupp Thujes, Garr Thujes, Jaun
Thujes, Wetz Thujes, Tuhjas Melſup) or combined groups (Latwan Tuhjan, Andre
Tuhjan) used only in Lēdmane’s private mansion of Lielvārde parish, Bučauska’s
private mansion of Cesvaine parish, and also in Alūksne manor house.
Another designation for a pigeon – dūve had already been included in the
first dictionaries of the Latvian language (cf. Duhwe, duhwiņa, eine zahme Taube
Lange 1773: 93).
If housenames with the lexeme dūja can definitely relate to the semantic
group of fauna, the housenames with a parallel lexeme tūja pose difficulties.
Only orthographically these housenames can be related to the semantic group
of flora; however, in the colloquial speech the name dzīvībaskoks (in Latin Thuja occidentalis) appears more frequently. And if we consider the name of Tūja’s
mansion of Liepupe parish, we may conclude that the name of the mansion
Tūja is not of the flora semantics, but it is a name of the fauna semantics. The
German name Taubenhof (German Taube ʻpigeonʼ, Hof ʻmansionʼ) is the reason
for the etymological explanation and can be related to the name of a pidgeon –
dūja where t : d shift could have been influenced by German Taube. The authors
of “Baltisches historisches Ortslexikon” (see Ortslexikon II 637) indicate such
an etymology. The German name of the Tūja mansion Kragenhof in Alūksne
parish does not provide an answer, but its Latvian name is also related to the
name of dūja, namely, from 1631 till 1791 the owners of the the Tūja mansion
were representatives of von Taub family (see Ortslexikon II 298).
Etymologically, the lexeme dūja is a borrowing from MLG dūve, and hence
Latvian dūve which turned into dūja as a result of the deminutive dūviņa > dūjiņa (ME I 524, Sehwers 1953: 178).
The ornitholexeme ūbele appears in four housenames where it is both in the
principal form (Ubel, Uhbels/ Uhbel/ Uhbele) and in word groups (Ubel Krug,
Uhbel Gesinde).
The appellative ūbele had already been included in the first dictionaries of
the Latvian language of the 17th and 18th centuries (cf. Turteltaube/Ubele Phras.
Lettica 1638: 279; Uhbele ta, eine Turteltaube Lange 1773: 362). This is an onomatopoeic word originating from the sound verb ūbuôt (ME IV 403, LEV II
448).
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TOPONIMIZATION OF BIRD NAMES OF
THE FALCONIFORMES ORDER
Bird names of the falconiformes order used to be actively used in the nomination of Vidzeme housenames; they make up the total of 32 units or 6.3 per
cent of all the bird names in motivated housenames. The most popular names
are from the accipitridae family and two bird names of this family were used;
the following ornitholexemes are vanags ʻhawkʼ and ērglis ʻeagleʼ. The appellative
vanags appears in the nomination of 30 housenames, and together with the appellative dzenis it shares the second place in the use of ornitholexemes.
The lexeme vanags appears in housenames both in the principal form (Wanag, Wannag, Wannags, Wan̄agge), in derivative forms (Wannadſen), in compounds
(Pollowannag), and in word groups (Kalne Vannag, Leies Vannag, Leijes Wannag,
Purre Wannag, Ogelneck Wannag).
The appellative vanags had already been included in the first dictionaries of
the Latvian language of the 17th and 18th centuries (cf. Habich/Wannags Lettus
1638,82; ein Habicht/Wannags Phras. Lettica 1638, 277; Wannags tas, der Habicht
Lange 1773, 377). A. Sabaliauskas relates Latv. vanags together with Lith. vãnagas, Prus. sperglavanagis to the common lexical stratum of the Baltic languages (Sabaliauskas 1990: 152). The further word etymology is not clear enough
(possible variants of etymolgy discussed in LEW 1194 and LEV II 481–482;
ME IV 468).
Only one housename contains the lexeme ērglis, and it is only in the principal form of the feminine gender (Ergle).
The appellative ērglis had already been included in the first dictionaries
of the Latvian language of the 17th and 18th centuries (cf. Adler/Ehrghle Lettus 1638, 18; ein Adler/Ehrgliß Phras. Lettica 1638, 277; Ehrglis tas, der Adler
Lange 1773, 110); it has retained the old root *he/or- in all the Baltic languages
from which Latv. ḕrglis, Lith. dial. arẽlis, erẽlis, Prus. arelie (=arelis) originated
(Гамкрелидзе, Иванов 1984(2): 538; concerning the Prussian arelie see also
Топоров A–D 101–102).
Only one housename has the ornitholexeme piekūns ʻfalconʼ in the form appropriate to the appellative Peekun from the falconidae family.
It is possible that the appellative piekūns was included in Carl Christian Ulmann’s Latvian-German dictionary of 1872 for the first time (cf. peekuhns, ein
großer Flake Ullmann 1872: 194). J. Endzelīns mentions the possible Lath. Pieces relation to Gothic figures finger (finger)ʼ and afghan fanged (snatch at, catch,
seize)ʼ (ME III 262).
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TOPONIMIZATION OF BIRD NAMES OF
THE GALLIFORMES ORDER
Names of the galliformes order have been actively used in Vidzeme
housenames; they constitute a total of 30 units or 5.9 per cent of all the bird
names in motivated housenames. The most popular of this order were two designations from the tetraonidae family represented in the housenames by such
ornitholexemes as mednis ʻwood grouseʼ, rubenis ʻblack grouseʼ and teteris ʻheathcockʼ. The appellative mednis appears in the nomination of 11 housenames in
Vidzeme.
The lexeme mednis appears in housenames in the principal form, usually in
the feminine (Medna, Medne), and in word groups (Medne Zenne, Muisches Kripan Mednes).
The appellative mednis had already been included in the first dictionaries
of the Latvian language of the 17th and 18th centuries (cf. Meddens Mednis, ein
Auerhahn Lange 1773: 187). Latv. mednis (with its older form medenis) derived
from *medinis, which corresponds to Lith. adj. medinis ʻwooden,’ (ME II 590,
LEV I 575–576).
Both lexemes of the tetrao tetrix family appear in the housenames of
Vidzeme: the appellative rubenis was a motivating word in eight housenames
but teteris – in seven housenames.
The lexeme rubenis appears in housenames in the principal form (Rubben,
Rubbin) and word groups (Grosz Rubben, Klein Rubben, Mas Rubben, Rubben
Ansch, Rubben Martz, Tupeſchan Rubben).
The appellative rubenis had already been included in the first dictionaries of
the Latvian language of the 17th and 18th centuries (cf. Birckhun/Tetteris/Rubbenis Lettus 1638: 35; Birckhan/Tetteris/ Rubbenis Phras. Lettica 1638: 279; Rubbens tas, ein Birkhuhn Lange 1773: 253). J. Endzelīns and E. Fraenkel expressed
opposite opinions about Latv. Rubenis: J. Endzelīns thinks that the name of
a bird derives from the sound verb rubinât ʻutter mating-callsʼ (ME III 552),
whereas E. Fraenkel showed that the sound verb derived from the substantive
Latv. rubenis (LEW 744). In the explanation of the etymology a more usual approach is the direction - ʽsound verbʼ → ʻbird nameʼ.
The lexeme teteris appears in housenames both in the principal form (Tetter),
in derivative form (Teterit), and in word groups (Kaln Tetter, Leijes Tetter).
The appellative teteris had already been included in the first dictionaries of
the Latvian language of the 17th and 18th centuries (cf. Birckhun/Tetteris/Rubbenis
Lettus 1638: 35; Birckhan/Tetteris/Rubbenis Phras. Lettica 1638: 279; Tetteris tas,
Birkhahn Lange 1773: 348). The onomatopoeic reduplicated root *t[h]et[h](e)r is
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frequent in bird names in all the main IDE dialectal groups, e.g., Prus. tatarwis ‘female of the black grouseʼ, Lith. tetervà ʻteterisʼ, Latv. teteris, but the age of
the name does not permit to establish the initial meaning and the specific bird
species that were designated by the lexemes of the root (Гамкрелидзе, Иванов
1984(2): 540; see also Būga 1908: 138, ME IV 169, Sabaliauskas 1990: 35, LEW
1084–1085).
Bird names of the phasianidae family appear less frequently in the nomination of housenames and they are represented by ornitholexemes irbe ʻpartridgeʼ
and paipala ʻquailʼ. Housenames with the lexeme irbe were counted as those belonging to the phasianidae family to which laukirbe ʻgrey patridge, Perdix perdixʼ
belongs and is the most popular partridge species, whereas savukārt mežirbe
ʻhazel grouse, Bonasia bonasiaʼ and baltirbe ʻwillow ptarmigan, Lagopus lagopus,ʼ
according to the last changes in the classification, belong to the tetrao tetrix
family. The appellative irbe appears in three Vidzeme housenames.
The lexeme irbe appears in housenames only in derivative forms (Irbiht, Irben).
The appellative irbe had already been included in the first dictionaries of the
Latvian language of the 17th and 18th centuries (cf. Haʃelhun/Irrbe Lettus 1638:
85; Rebhun/Irrbe Lettus 1638: 140; Haʃelhun/Irrbe Phras. Lettica 1638: 278; Irbe
ta, ein Feldhuhn Lange 1773: 132). There is no agreement about the etymology of the word. Most etymologists think that Latv. irbe, Lith. jerub (with variants) is the word of the same root as in Latv. rubenis (see ME I 708–709, LEW
193–194); however, there is an attempt to relate Latv. irbe to a colour name (see
LEV I 344).
The lexeme paipala appears only in one housename where it is mentioned
with a different suffix – Paippul.
The appellative paipala had already been included in the first dictionaries of
the Latvian language of the 17th and 18th centuries (cf. Wachtel/Paipole Phras.
Lettica 1638: 278; Paipala ta, eine Wachtel Lange 1773: 225). J. Endzelīns relates
Latv. paipala to Lith. píepala, Old Prussian. penpalo and Rus. перепелъ (ME III
34), E. Fraenkel relates the further etymology with the IDE root *pel- ʻfliegen,
flattern, schwimmen (fly, hover, swim)’, also, K. Karulis supports this explanation (LEW 586, LEV II 10).

TOPONIMIZATION OF BIRD NAMES OF
THE CORACIIFORMES FAMILY
Bird names of the coraciiformes family also contributed to the choice of
housenames – a total of 22 units or 4.4 per cent of all the housenames of the
bird semantics. Bird names belonging to the coraciidae family are only used
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in the nomination of housenames and represented by an ornitholexeme vārna
ʻcrowʼ.
The lexeme vārna appears in housenames both in the principal form (Wahrna, Wahrne, Warne), in derivative forms (Warnen), in compounds (Wahrnakrug,
Wahrneporesch), and in word groups (Wahrne Krug, Warnes Krug, Wahrn Krug,
Jaun Wahrne, Wezz Wahrne).
The appellative vārna had already been included in the first dictionaries
of the Latvian language of the 17th and 18th centuries (cf. Kräe/Wahrna Lettus
1638, 106; eine Kräe/Wahrna Phras. Lettica 1638, 279; Wahrns tas, eine Krähe
Lange 1773, 371); in one language group (Baltic, Slavic, Tocharian languages) it
is a phonetic innovation with an initial sound *- from the proto-root *k[h]or-n-,
e.g., Lith. várna, Prus. warne10 (Гамкрелидзе, Иванов 1984(2): 540). A. Sabaliauskas adds Latv. vãrna, Lith. vanas, várna, Prus. warnis, warne to the common lexical stratum of the Baltic and Slavic languages (Sabaliauskas 1990: 120).

TOPONIMIZATION OF BIRD NAMES OF
THE ANSERIFORMES ORDER
Sometimes, the preference in the nomination of housenames was given to
bird names of the picidae order – a total of 20 units or 4 per cent of all the
housenames of the avian semantics. Of the picidae order, only birds of the
anatidae family are represented by ornitholexemes gulbis ʻswanʼ, gaigala ʻgoldeneye birdʼ, pīle ʻduckʼ and their borrowed analogues in housenames.
The appellative gulbis appears in ten housenames.
The lexeme gulbis appears in housenames both in the principal form, usually in the feminine Gulbe, in derivative forms (Gulban, Gulbit), and in combined
forms (Ans Gulben, Anz Gulben, Jahn Gulben, Marting Gulben).
The appellative gulbis had already been included in the first dictionaries of
the Latvian language of the 17th and 18th centuries (cf. Schwan/Ghullbis Lettus
1638, 164; ein Schwan/Ghullbis Phras. Lettica 1638, 279; Gulbis tas, ein Schwan
Lange 1773, 126). A. Sabaliauskas adds this lexeme to the common lexical
stratum of the Baltic and Slavic languages and at the same time he admits that
Christian Stang relates that to the lexicon of Baltic languages only (Sabaliauskas 1990: 117–118; more about the relation to the forms of the Slavic languages
see also ME I 676, LEW 175). However, Anatolij Nepokupnij broadens the area
10

Also Latv. vãrna can be added to the Lithuanian and Prussian language forms, and this fact is
not mentioned in Vyacheslav Ivanov’s and Tamaz Gamkrelidze’s study.
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of use of Baltic gulbis and Slavic kъlpь by establishing correspondences in the
whole area around the Baltic Sea (Непокупный 1966: 81–87).
Along with the Latvian appellative gulbis in one housename it is possible that
an analogous Estonian lexeme luik ʻgulbisʼ appears in a housename in Gaujiena
parish in the principal form which ends in the final unified ending of the Latvian -e (Luike). According to Estonian etymologists, luik underlies the Est. sound
verb luikama, Finnish luikata (EES 2012: 253).
In the nomination of one housename, the lexeme pīle appears in the diminituve form (Pilit). Certainly, taking into consideration that the length of the
vowel in this housename is not indicated, the hypothesis that the housename
is related to the appellative pils should not be abandoned; however, such a hypothesis is unlikely.
The appellative pīle had already been included in the first dictionaries of the
Latvian language of the 17th and 18th centuries (cf. Antvogel/Piele Lettus 1638,
21; Ente/Piele Lettus 1638, 53; eine zahme Endte/Piele Phras. Lettica 1638, 277;
Ente die, ta pihle Lange 1777: 207). Evidently, Latv. pīle is a lexical innovation
that replaced an older lexeme retained in Lithuanian and Old Prussian antis.
Pīle is the result of onomatopoeisis (see ME III 232, LEV II 48). Some authors
think this word is of Couronian origin, but it was refuted by O. Bušs (Bušs
2008 [1988]: 186).
An interesting couple is a housename Ente in Straupe parish and Ante in
Opekaln’s parish. The lexeme Ente is a relatively certain borrowing from German Ente ʻduckʼ; having in mind the influence of German landlords and pastors,
the borrowings seem obvious; but Ante is similar to Lith. antis ʻduckʼ and its
ending is the unified -e. Could a Lithuanian borrowing appear near the Estonian border? Drusku or Korneta castle mound is located not very far from the place,
and the dictionary “Placenames of the Latvian SSR” includes the old name of a
farmstead that J. Endzelīns compares with the name of the village Drùskiai and
a hill name Drùska-kalnis in Lithuania (Lvv I (1) 230).
T. Gamkrelidze and V. Ivanov write that at the time when separate IDE dialects had already been established, pīles (ducks) were domesticated poultry,
that is why IDE *anḤt[h] - became a designation for a wild duck, and in several languages (including Old Prus. antis ʻduckʼ also Lith. ántis ʻduckʼ, OHG anut,
German Ente ʻduckʼ, Rus. ýть, утка, утва ʻduckʼ) retained the relation to the
proto-root (Гамкрелидзе, Иванов 1984(2): 543).
The analogous Russian утка of the lexeme pīle in the nomination of
housenames is more popular, and it appears in four housenames mentioned in
the appropriate original form (Utke, Uttke). Such housenames appeared in Salaca and Matīšu parishes as well as Opekalna and Tirza parishes. If the latter
parishes are located near the border of Russia and belong to the High Latvian
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dialect with a large number of borrowings from the Russian language, then Salaca and Matīšu parishes belong to Vidzeme Livonian dialect and they are located near Estonia so that Slavic words did not find their way to the language.
It is possible that another unestablished lexeme appeared in housenames.
The ornitholexeme gaigala appears in the nomination of two housenames,
and it is only in the principal form (Gaigal).
The appellative gaigala had already been included in the first dictionaries of
the Latvian language of the 17th and 18th centuries (cf. Teucher/Ghaighalis Phras.
Lettica 1638, 278; Gaigale ta, ein Fiʃchgeyer Lange 1773, 114). Latv. gaigala, and
Lith. gai̇̃galas, Prus. gegalis connect with sound verbs of the reduplicated sound
imitation *ge-/*ghe-. Such sound verbs and their derivative substantives are
well known in Slavic languages, e.g., Old Church Slavonic glagolъ ʻwordʼ, glagolati ʻspeakʼ, Rus. dial. gologolitь ʻchatʼ (ME I 583–584, LEW 128, LEV I 278,
Топоров E–H 187–189).

TOPONIMIZATION OF BIRD NAMES OF
THE GRUIFORMES ORDER
Sometimes, bird names of the gruiformes order were chosen for housenames –
a total of 19 units or 3.8 per cent of all housenames of the avian semantics. Only
names of the gruidae family from the gruiformes order were used in the nomination of housenames represented by the ornitholexeme dzērve ʻcraneʼ.
The lexeme dzērve in housenames appears both in the principal form (Dserwe, Dſerwe, Dſehrwe), in derivatives (Dſerwit, Dſerwan, Dſerwen), in word groups
(Kalna Dſehrwe, Leies Dſehrwe, Leel Dſerwe, Mas Dſerwe, Masſ Dſerwe), and in
combined forms (Jaun Dſerweneek Gesinde).
The appellative dzērve had already been included in the first dictionaries of
the Latvian language of the 17th and 18th centuries (cf. Kranich/Dʃehrwe Lettus
1638, 106; (ein) Kranich/Dʃehrwe Phras. Lettica 1638, 279, 280; Dʃehrwe ta, ein
Kranich Lange 1773, 87); it retained the old root *kʼer- in all Baltic languages, from which further derivations are Latv. dzẽrve, Lith. gérvė, Prus. gerwe
(Гамкрелидзе, Иванов 1984(2): 540; see also LEW 137–138, ME I 548, LEV
I 249, Топоров E–H 223–227).
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TOPONIMIZATION OF BIRD NAMES
OF THE STRIGIFORMES ORDER
Bird names of the strigidae family from the strigiformes order were also used in housenames – a total of 15 units or 3 per cent of all the motivated
housenames containing bird names and represented by ornitholexemes pūce
ʻowlʼ, pelēda ʻtawny owlʼ and apogs ʻlittle owlʼ. The appellative pūce appears in six
housenames.
The lexeme pūce appears in housenames in the principal form only (Putze,
Puhze, Puhtze).
The appellative pūce had already been included in the first dictionaries of the
Latvian language of the 17th and 18th centuries (cf. eine Eule/Uhpis/Puhza Phras.
Lettica 1638, 280; Puhze ta, eine Eule Lange 1773, 242). J. Endzelīns writes about
the onomatopoeic origin of the word (ME III 444; skat. arī LEW 660, LEV II
83, LVDA 1999: 100–101).
A dialectal lexeme pelēda appears in four housenames in Ērģeme (2), Limbaži and Suntaži parishes. In the lexical part of “The Dialectal Atlas of Latvian” the word pelēda is popular in Latgale and the East of Vidzeme and Zemgale
(LVDA 1999: 100–101; 38th map), but the spread of the mentioned ornitholexeme pelēda is much broader including the northwestern part of Vidzeme.
The lexeme pelēda in housenames appears in the principal form (Pellad, Pellehdu) and in word groups (Kalna Pellehd, Leies Pellehd).
The appellative pelēda had already been included in the first dictionaries of
the Latvian language of the 17th and 18th centuries (cf. Fledermauß/ ickʃpahrni/
Pell=ahd Phras. Lettica 1638, 280), but it relates to an animal name of the vespertilionidae family of the chiroptera order.Etymologically, it is considered to
be a compound consisting of Latv. pele, Lith. pel and Latv. êst, Lith. sti (ME
III 196, LEW 566, LEV II 35). Besides, E. Fraenkel writes that it originated as
a taboo word (LEW 566).
The appellative apogs appears in five housenames.
The lexeme apogs appears in housenames in the principal form (Appog, Appoga), and in word groups (K[alna] Appog, L[ejas] Appog).
The appellative apogs had already been included in the first dictionaries of
the Latvian language of the 17th and 18th centuries (cf. Eule/Appohx Lettus 1638,
55; Kautz oder Eul/Apohx Lettus 1638, 100; Appohgs tas, eine Nachteüle Lange
1773, 23); it is common both in Latvian and Lithuanian languages (cf. Lith.
apúokas ʻeagle owl; owlʼ) and relates to the common lexical stratum of the Baltic languages (see Sabaliauskas 1990, 148). The etymology is not clear enough.
The root of the word corresponds to the sound verbs Latv. ūkšuot, ūkšêt ʻseufzen
Straipsniai / Articles

153

ILGA JANSONE

(sigh)ʼ, liet. kauti ʻzurufen (to haloo)ʼ (ME I 133, LEW 14), but the problem
about the meaning of the prefix ap- discussed by J. Endzelīns remains unsolved
(ME I 133, LEV I 73). Despite the uncertainties, the word apogs can be added
to the group of words of onomatopoeic origin.

TOPONIMIZATION OF BIRD NAMES
OF THE CICONIIFORMES ORDER
A bird name of the ardeidae family dumpis ʻbitternʼ appears in the nomination of housenames; it is mentioned 9 times, which accounts for 1.8 per cent of
all the housenames containing bird names.
The lexeme dumpis appears in housenames both in the principal form, usually in the feminine (Dumpe), and in word groups (Dumpe Runtze).
The appellative dumpis had already been included in the first dictionaries of
the Latvian language of the 17th and 18th centuries (cf. Dumpis, ein Rohrdommel Lange 1773, 95). J. Endzelīns, referring to Johanns Sehwers’ study, argues
that the lexeme dumpis is a borrowing from no OHG raredump ʻRohrdommel
(bittern)ʼ (ME I 515; skat. arī Sehwers 1953: 29); K. Karulis, referring to Middle Low German raredump (the absence of the first part of the word in Latvian),
thinks that Latv. dumpis ʻputnsʼ relates to Latv. dumpis ʻrebellion, insurrectionʼ,
thus he conludes that the bird makes a noise (LEV I 240).

TOPONIMIZATION OF BIRD NAMES
OF THE CUCULIFORMES ORDER
A bird name of the cuculidae family from the cuculiformes order dzeguze
is used in the nomination of housenames; it was mentioned five times and it
makes up one per cent of all the bird designations in housenames.
The lexeme dzeguze ʻcuckooʼ in housenames appears in the principal form
(Dsegus, Dſegus, Dseggus) and in word groups (Kaln Dſeggus, Leis Dſeggus).
The appellative dzeguze had already been included in the first dictionaries of
the Latvian language of the 17th and 18th centuries (cf. Guckuck/Dʃägguʃe Lettus
1638, 81; der Kuckuck/Dʃägguʃe Phras. Lettica 1638, 279; Dʃegguʃe ta, der Gukkuk
Lange 1773, 86). A. Sabaliauskas relates Lith. gegùžė and Latv. dzguze, and also
Prus. geguse to the common lexical stratum of the Baltic and Slavic languages
(Sabaliauskas 1990: 117). Also, J. Endzelīns, E. Fraenkel and M. Vasmer indicate the correspondence between Baltic and Slavic forms; however, they do
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not discuss the further development (ME I 539–540, LEW 142–143, ЭСРЯ II
91–92). K. Karulis admits the fact that the word relates to the imitation of the
cuckoo voice (LEV I 246). J. V. Toporov links the name of dzeguze in the Baltic
and Slavic languages with the forms of the German languages, for example, Old
High German gouh (Топоров E–H 189–191).

TOPONIMIZATION OF BIRD NAMES
OF THE PODICIPEDIFORMES ORDER
A bird name of the podicipedidae family from the podicipediformes order
dūkuris appears in the nomination of housenames; it was mentioned only three
times and accounts for 0.6 per cent of the housenames of the avian semantics.
The lexeme dūkuris ʻgrebeʼ in housenames appears only in the principal form
(Dukur, Dukkur).
A variant of the appellative dūkuris had already been included in the first
dictionaries of the Latvian language of the 17th and 18th centuries (cf. duķķeris, eine art Tauchenten Lange 1773, 94). J. Endzelīns includes the deminutive
dūkurītis ʻZwergsteissfuss (podicipes fluviatilis)ʼ in the entry Idũkuris ʻder Taucher
(diver)ʼ of the dictionary and writes that Latv. dūkuris was borrowed from MLG
dūker (ME I 526).

HOUSENAMES WITH DESIGNATIONS
FOR POULTRY
Some bird names of poultry were used in the nomination of housenames,
which make up 14 units or 2.8 per cent of all the housenames of the avian
semantics11.
The appellative cālis ʻchickʼ appears in nine Vidzeme housenames.
The lexeme cālis appears in housenames both in the principal form (Zahle),
in derivative forms (Zahlit, Zahliht, Zahliet), and in word groups (Meſche Zalit).
The appellative cālis had already been included in the first dictionaries of
the Latvian language of the 17th and 18th centuries (cf. jungs Hennlein/Zahlietz
Lettus 1638, 88; Küchlein/Zaliʃchi Phras. Lettica 1638, 281; Zahlis tas, ein Küchel
Lange 1773: 396). J. Endzelīns does not provide the origin of the word (ME I
11

A separate group consists of housenames with the ornitholexeme gailis (rooster). Pīle (duck) was
not counted as a domestic bird.
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367); K. Karulis tries to relate it to the IDE root *kel- ʻcall, shout, make a noise,
soundʼ, which turned into *kol- : kal- and in Latvian *kʼāl- > cāl- (LEV I 159–
160) as a result of sound change.
Three housenames are connected with the appellative vista ʻhenʼ.
The lexeme vista appears in housenames in the derivative form (Wiſtul) and
in combined forms (Jaun Wistuz, Wetz Wistuz).
The appellative vista had already been included in the first dictionaries of
the Latvian language of the 17th and 18th centuries (cf. Henn/Wiʃta Lettus 1638:
88; eine Henne/Wiʃta Phras. Lettica 1638, 281; Wiʃta ta, die [avotā – diz] Henne
Lange 1773: 396).
There is no agreement about the origin of the lexeme vista. A. Sabaliauskas
relates it to the common lexical stratum of the Baltic languages (Sabaliauskas
1990: 153). J. Endzelīns relates Latv. vista with a meaning ʻa domestic birdʼ or
ʻthe one that came homeʼ to the old Indic viś- ʻhouseʼ (ME IV 626; arī LEW
1266). E. Fraenkel mentions its link with Latin avis ʻbirdʼ; however, he does not
consider the hypothesis to be real; namely, it is unlikely that Latv. vista, Lith.
vištà could be related to Lith. vimščióti (LEW 1266).
One housename is connected with the analogues of the lexeme vista in the
Russian language курица. This housename appears in Alūksne parish and is
used in the form appropriate to the Russian appellative – Kuritz. Etymologically,
Rus. кура, курица ʻhenʼ is derived from Rus. кур ʻroosterʼ, which is from a sound
verb connected with singing (ЭСРЯ II 422).
The appellative connected with one housename and appearing in a word
group Titer Krug is tītars.
The lexeme tītars ʻturkeyʼ had already been included in the dictionaries of
the 18th century (cf. Tihteris, ʃoll einen Kalkuhn vorʃtellen Lange 1773: 396). The
origin is not clear enough. J. Endzelīns thinks that Latv. tītars could have been
the result of reduplication in Latv. teteris (ME IV 206).

HOUSENAMES WITH A GENERAL
DESIGNATION PUTNS (BIRD)
AND ITS ANALOGUES
The generalized designation putns appears in 18 or 3.6 per cent of all the ornitholexemes in motivated housenames. The lexeme putns in housenames appears both in derivative forms (Putnen, Putnin, Puttnin, Puttning), in compounds
(Areputne), in word groups (Jaun Putne, Wez Putne), and in combined forms
(Kalne Puttning, Leijes Puttning, Putning Janne, Putning Andres Gesinde).
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The appellative putns had already been included in the first dictionaries of
the Latvian language of the 17th and 18th centuries (cf. Vogel/Puttnis Lettus 1638,
196; ein Vogel/Puttnis Phras. Lettica 1638, 277; putns, ein Vogel Lange 1773: 244).
There is no agreement about the origin of the word. Most etymologists relate
it to the IDE root *p- ʻsmall, babyʼ > Baltic and Slavic *putā- ʻbirdʼ > Baltic
*putnas > Latv. putns (LEW 554, ME III 441 – 442, LEV II 94).
Three housenames in Vidzeme from Cesvaine and Palsmane parishes could
be an analogue of the lexeme putns in the Estonian language lind ʻbirdʼ. The lexeme lind appears in housenames in the appropriate form of the appellative with
an added ending (Linde), and in word groups (Linde Pawul, Jaun Linde). However, it is more plausible that the housenames are not an appellative of the fauna semantics, but an appellative of the flora semantics, namely, German Linde
ʻlinden treeʼ.

HOUSENAMES WITH A LEXEME GAILIS
(ROOSTER) AND ITS ANALOGUES
Fifty-five housenames are connected with the lexeme gailis, which make up
10.9 per cent of all the housenames of the avian semantics. These housenames
might refer to the motivated onymic group of poultry, but excerpted compounds (in some cases word groups) with the lexeme gailis show that they refer
not only to poultry but also to several species of forest birds.
The lexeme gailis appears in 22 housenames in which the motivation word
could be connected with a domestic bird; these housenames appear in the form
appropriate to the appellative – usually in the feminine (Gaile), in derivative
forms (Gailit, Gailiht, Gailan, Geilit), in compounds (Marsgail, Gailematſch), in
word groups (Kalna Gailis, Lejas Gailis, Leel Gaile, Mas Gaile), and in combined
forms (Gailit Krischan, Gailit Mickel).
The appellative gailis had already been included in the first dictionaries of
the Latvian language of the 17th and 18th centuries (cf. Hahn/Ghailis Lettus 1638,
83; ein Han/Ghailis Phras. Lettica 1638, 280; Gailis, der Hahn Lange 1773: 114).
Etymologically, Latv. gailis, Lith. gaidỹs relate to the sound verb Latv. dziedât,
Lith. giedóti (ME I 584–585, LEW 150, LEV I 279)
Five housenames in Vidzeme may relate to the analogue of Est. kukk ‘gailis’
of the lexeme gailis. These housenames appear in the form appropriate to the
appellative with a unified ending (Kuikke/Kukke), and in word groups (K[alna]
Kukke, Kalne Kukke, L[ejas] Kukke, Leies Kukke. The mentioned housenames are
in Ērģeme, Rūjiena, Lēdurga, and Turaidas parishes, where borrowings from
Estonian are not rare. Est. kukk is basically onomatopoeic (EES 188).
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A borrowing from Finnish appears in four housenames – either the popular
kikas of Est. subdialects or the Livonian kik, and its etymology is analogous to
Est. kukk (EES 154). These housenames appear in both the form appropriate
to the appellative with a unified ending -e (Kikke), in derivative forms (Kikkan),
and in word groups (Kalne Kiks, Leijes Kiks). The derived housename Kikkan
is in Alūksne parish, but the rest of the housenames - in Cēsis and Madliena
parishes. It is possible that the Livonian kik is in the housenames in Cēsis and
Madliena parishes, but in Alūksne parish – either Est. kikas, or even a lexeme
of different semantics.
Twenty-four housenames were studied separately, and they are compounds
with the lexeme gailis – pur(va)gailis, mež(a)gailis, ezergailis, rudz(u)gailis and
sil(a)gailis – because these compounds are colloquial designations for forest
birds or they have a taboo element – to be successful in hunting the hunted animal, namely, a bird should not be pronounced.
The compound pur(va)gailis (in separate cases also a word group purva gailis) appears in the nomination of 12 housenames where it is used in the form
appropriate to the compound (Purgael, Purgail, Purgaill, Purregail, Purrgail), and
the form appropriate to the word group (Purw gail). In some cases an extra component was added to the compound (e.g., Purregail Pankok, Maſs Purregail). The
housenames of a compound pur(va)gailis do not have a specific area of location;
they are evenly spread all across Vidzeme.
The compound pur(va)gailis as a bird name raises a special interest. According to the information provided by hunters, the bird could be a partridge, particularly and most likely – ptarmigan.
Having analyzed the mentioned compound purgailis, Ojārs Bušs and Renāte
Siliņa-Piņķe admit a possibility that the word could denote not a bird but a
specific plant – marsh Labrador tea (Ledum palustre) (Bušs, Siliņa-Piņķe 2012).
The assumption based on the study of the language materials from Lithuanian
and Estonian may seem plausible; however, if we analyze all the housenames
of the beginning of the 19th century in Vidzeme, we should conclude that there
are too many housenames with a lexeme gailis in the second component of the
compound, and this fact cannot be considered a coincidence, namely, gals →
gailis.
The compound mež(a)gailis appears in the nomination of five housenames
used in the form appropriate to the compound (Meſchgail, Meschgail), and also with extra components added, thus forming combined word groups (Kalne
Meſchgail, Leies Meſchgail), which separate two similar housenames.
Evidently, the compound mež(a)gailis denotes a wood grouse, because the
word group meža gailis included in K. Mülenbachs’ and J. Endzelīns “Dictionary of the Latvian Language” is explained followingly: “a wood grouse with a
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red comb” (ME I 584–585). The surveyed hunters agreed that meža gaili is a
wood grouse.
The compound ezergailis appears in the nomination of three housenames
used both in the form appropriate to the compound (Esſergail, Eſergail) and the
spelling appropriate to the word group (Esſer Gaile).
The compound ezergailis most likely denotes a bittern because the word
group zra gailis included in K. Mülenbachs’ and J. Endzelīns “Dictionary of
the Latvian Language” refers to a bittern (ME I 584–585), and this viewpoint
matches the hunters’ explanation.
The compound rudz(u)gailis appears in the nomination of two housenames
only together with the lexemes liels ʻbigʼ and mazs ʻsmallʼ (Leel Rudſgail, Mas
Rudſgail). Both of these housenames appear in Ropaži parish. Presently, the
unconfirmed information is that the lexeme rudz(u)gailis could denote a grey
partridge.
The compound sil(a)gailis also appears in the nomination of two housenames
in the form appropriate only to the compound without taking into consideration the spelling of the 19th century (Sillegail). These housenames appear in different country manors of Trikāta parish. Possibly, it is a designation for a black
grouse.

CONCLUSIONS
A broad range of bird names is represented in the nomination of housenames.
The most widespread ones are gailis, zīle, dzenis, vanags (see Picture 2). As peasants of Vidzeme obtained their surnames on a massive scale only in 1826, they
cannot be a basis for housenames. In separate country estates, for example, the
private mansions of Karva and Veclaicene in the Opekalna parish it was common that a housename was the basis for the surname (usually in the surname
of the housekeeper). However, if ornitholexemes are compared in housenames
and surnames (cf. Сталтмане 1981, Balodis 2008), both similarities and differences can be noticed among motivation words. An undoubted leader both
in housenames and surnames is a partially generalized designation gailis that
denotes not only a poultry bird but also a male of a forest bird. However, in
housenames the popular bird names zīle, vārna, dzērve, ķikuts, žagata are not
among the most popular surnames.
The popular bird names in surnames gulbis, mednis, putns and putniņš,
rubenis, zvirbulis (Picture 3) are not among the most widespread ornitholexemes
in housenames.
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The most popular ornitholexemes in Vidzeme housenames in 1826

Certain widespread and well-known bird names, for example, stārķis ʻstorkʼ,
zoss ʻgooseʼ, cielava ʻwagtailʼ do not appear in housenames.
Most ornitholexemes used in Vidzeme housenames are also well known
appellatives of modern Latvian, for example, balodis, bezdelīga, dzenis, kaija,
strazds, vārna, vanags. A total of 43 lexemes referring to wild birds in the Latvian language were established in Vidzeme housenames, three lexemes referring to poultry birds in the Latvian language, a generalized lexeme putns and
a lexeme of a high degree of generalization gailis. The appellatives used only in subdialects are very rare, for example, pelēda, strads and strods, žīgurs
and žēgurs. It was observed that some of the lexemes from modern subdialects
were known in a broader area in the beginning of the 19th century, for example, housenames with bird names pelēda and strazds appear in the mansions of
Ērģeme parish, and neither in the lexical part of Ērģeme or nearby subdialects
as shown by “The Dialectal Atlas of Latvian” (LVDA 1999), nor the three-volume “Dictionary of Ērģeme Subdialect” (ĒIV 1977–1983) mentions any of the
appellatives. Besides, some housenames contain a lexeme dūja which has a connotative meaning nowadays.
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P I C T U R E 3 . The most widespread ornitholexemes in Latvian surnames (the diagram
has been prepared on the basis of information provided in P. Balodis’ doctoral thesis
(Balodis 2012))

Borrowings from relative and contact languages in the nomination of
housenames in Vidzeme are very rare. It is possible that in the corpus of
14,500 housenames some may have remain unnoticed; presently, however, only borrowings from Lithuanian (antis ʻduckʼ), German (Ente ʻduckʼ), Estonian
(kajakas ʻgullʼ, subdial. kikas (possibly, Livonian kik) ʻroosterʼ, kukk ʻroosterʼ, luik
ʻswanʼ), and Russian (утка ʻduckʼ, курица ʻhenʼ) were established. The appellatives of the Latvian language (dūja, dumpis) were not considered borrowings,
but it is likely that they entered Latvian as borrowings from German.
The appellatives denoting bird names used in the nomination of housenames
are mostly words of derived etymology either connected with sound verbs and/
or designations for bird sounds; most of them have the same etymology in Latvian and Lithuanian.
The analysis of bird names in motivated housenames of Vidzeme may provide an insight into the semantics of the mentioned lexicon in the beginning
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of the 19th century as well as an insight into the criteria for choosing specific
housenames.
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Vidžemės sodybų pavadinimai, suponuoti
ornitonimų (paukščių pavadinimų): 1826 m.
Vidžemės gubernijos kadastro duomenys
S A N T R AU K A
Straipsnyje aptariami 505 Vidžemės gubernijos (1826 m. kadastro duomenimis) sodybų pavadinimai, sudaryti iš ornitonimų. Daugelis paukščių pavadinimų, suponavusių
Vidžemės sodybų įvardijimus, yra dažni bendrinės latvių kalbos apeliatyvai, pvz.: balodis,
bezdelīga, dzenis, kaija, strazds, vārna, vanags, žagata, cīrulis, zvirbulis, vālodze, lakstīgala. Iš
viso Vidžemės sodybų pavadinimus suponavusių ortonimų suskaičiuota 43, kurių dauguma – laukinių paukščių įvardijimai, 3 naminių paukščių vardai, hiperonimas putns, dažnas
hiponimas gailis, pasitaikantis dūriniuose pur(va)gailis, mež(a)gailis, ezergailis, rudz(u)gailis
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and sil(a)gailis. Kai kurie ornitonimai vartojami retai ir tik pavienėse šnektose, pvz.: pelēda,
strads ir strods, žīgurs bei žēgurs. Nustatyta, kad kai kurie minėtų dialektizmų buvo kur
kas plačiau vartojami XIX a. pradžioje, plg., pavyzdžiui, sodybų pavadinimus su ornitonimais pelēda ir strazds. Skoliniai iš rytų baltų ar kaimyninių kalbų Vidžemės sodybų pavadinimų daryboje vartojami labai retai, plg. lie. antis „Anas“, vo. Ente „t. p.“, es. kajakas
„Larus“, es. dial. kikas „Gallus“ (galbūt ir lyv. kik „t. p.“), kukk „t. p.“, luik „Cycnus“, ru.
утка „Anas“, курица „Gallina“.
Dauguma latvių sodybų pavadinimų, reflektuojančių apeliatyvinės kilmės ornitonimus, yra onomatopėjinės kilmės. Daugelis šių apeliatyvų, vartojamų latvių ir lietuvių kalbose, yra tos pačios kilmės.
Įteikta 2015 m. rugpjūčio 14 d.
I LGA JA N S ON E
LU Latviešu valodas institūts
Akadēmijas laukums 1, LV-1050 Rīga, Latvija
ilgajan@lza.lv
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Mok s l i n ių t y r i mų k r y pt y s : onomastika (tikrinių žodžių
darybos, kilmės, motyvacijos tyrimai).

DĖL PRAGMATINĖS
LINGVISTINĖS VIETOVARDŽIŲ
ANALIZĖS (REMIANTIS
MARIJAMPOLĖS APSKRITIES
VIETOVARDŽIAIS)1
On Pragmatic Linguistic Analysis of Place
Names (Based on the Place Names of
Marijampolė County)
A NOTACI JA
Šis straipsnis – mokslinė pragmatinio vietovardžių tyrimo įžanga su keletu pradėtos
analizės rezultatų. Jame remiamasi LKI Vardyno fonduose saugomais unikaliais tarpukario Lietuvos anketų toponimijos duomenimis (Marijampolės apskrities vietovardžiais).
Vienos etninės srities vietų vardų analizė pasirinktu aspektu yra ankstesnių vietovardžių
tyrimų įprastais darybos ir kilmės požiūriais tąsa.
Straipsnyje išdėstytos pagrindinės pragmatinės lingvistinės vietovardžių analizės teorinės ir metodologinės nuostatos, atskleidžiami lietuvių toponimikoje mažai naudoti tyrimo aspektai. Šioje publikacijoje remiamasi ypač įdomia ir vertinga iki šiol nepublikuota
„Žemės vardų“ anketų pastabų skilties informacija, leidusia pažvelgti į tiriamąją toponiminę medžiagą per etninės srities kalbos vartotojų patyrimo prizmę.
Atliktas tyrimas apibendrintas, pateiktos išvados ir rekomendacijos.
E S M I N I A I Ž O DŽ I A I :

1

tarpukario laikotarpis, vietovardžiai, pragmatinė lingvistinė vietovardžių analizė, emocinė vertinamoji konotacija, vaizdinė ekspresinė konotacija, etnokultūrinis konotacinis komponentas,

Padėka. Straipsnio autorė nuoširdžiai dėkoja už vertingas pastabas, patarimus, geranoriškumą
prof. Rūtai Petrauskaitei, prof. Kazimierui Župerkai ir slaptiesiems straipsnio recenzentams.
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stereotipas, įvardijimo situacija, komunikacinė intencija, perlokucija, adresantas (įvardytojas), adresatas.
A N NOTAT ION
The article is a scientific introduction to the pragmatic research of place names presenting several results of the analysis in progress. It relies on unique data of toponymy from
the questionnaires of interwar Lithuania stored at the Department of Onomastics in the
Institute of the Lithuanian Language (place names from Marijampolė County). The analysis of place names of a single ethnic region from the selected perspective is a continuity of
the previous place-name research based on the usual aspects of word-formation and origin.
The article presents the major pragmatic theoretical and methodological principles of
the linguistic analysis of place names; it reveals the research aspects which have scarcely
been used in Lithuanian toponymy. The present publication is based on especially interesting and valuable information from the comments section of the “Land Names” questionnaires, which has not been published before. It enabled to approach the toponymic
research material through the prism of experience of language users from a specific ethic
region.
The research generalizations were formulated; conclusions and recommendations were
provided.
K E Y WO R D S :

0.

interwar period, place names, pragmatic linguistic analysis of place names, emotional evaluative connotation, visual expressive
connotation, ethnic-cultural connotative component, stereotype,
naming situation, communicative intention, perlocution, addresser (name-giver), addressee.

ĮVADAS

Regioninės toponimikos studijose, greta vietų vardų darybos, semantikos
ir kitų specifinių ypatybių, galėtų būti nustatyta ir daugiau bendrųjų lingvistinių – pragmatikos sričiai priskirtinų dalykų. Pragmatinis lingvistinis požiūris
į vietų vardus išplėstų toponimikos analizės ribas. Taip pat būtų išsaugotas ir
kompleksinis keliaaspektis tyrimų aktualumas. Be to, šios studijos patvirtintų
arba paneigtų deklaruojamą tam tikrų Lietuvos plotų vietų vardų savitumą, kitoniškumą ar bendrumus, kurių galbūt galėtų būti daugiau nei skirtumų. Tam
prireiktų įtraukti į kalbamųjų tyrimų sritį ir kitų plotų toponimiją.
Rūta Marcinkevičienė, ko gero, pirmoji šiandienos lietuvių toponimikos
tyrimų kontekste atkreipė dėmesį į tai, kad tikrinių žodžių reikšmė panaši į
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apeliatyvų konotacinę reikšmę <...>, ne tiek į pačią reikšmę, kiek į jos užribį,
apimantį įvairias vaizdines, funkcines asociacijas ir vertinamuosius elementus (plg. Marcinkevičienė 2000: 137–146). Kauno konotaciją mokslininkė tyrė
laisvuoju ir kryptiniu asociaciniu eksperimentu2 , taip pat buvo atlikta kontekstinė pasirinktojo vietovardžio analizė. Tiek vienu, tiek kitu metodu atlikto tyrimo duomenys leido kalbininkei daryti išvadą dėl tam tikrų sąsajų tarp vietos
vardo vartojimo konteksto ir jo konotacijos buvimo. Šis tyrimas paskatino ir kitas lingvistes – Iloną Sideravičiūtę-Mickienę ir Saulę Juzelėnienę – pasinaudojus elektronine tekstyno analizės programa, atrinkti Palangos ir Nidos miestų
kolokatus ir juos suskirsčius pagal kalbos dalis tirti dažnumo požiūriu (Sideravičiūtė-Mickienė, Juzelėnienė 2005: 70–75). Pastaruoju atveju naujų teorinių
įžvalgų, regis, neatsirado.
Kazimieras Župerka pastebėjo, kad dalykinių stilių tekstuose vietovardžiai
turi tik informacinę paskirtį, kitaip yra laisvųjų stilių tekstuose (šnekamojo,
meninio, publicistinio) (Župerka 2009: 263–271). Pirmuoju atveju vartojami
tiesiogine reikšme, vietų vardai neįgyja konotacijų, antruoju – jų teikiamą pagrindinį turinį gali nusverti papildomoji informacija – vietos įvaizdis. Mokslininko teigimu, vietovardžio aktualizacijoje3 artimai susiję yra du dėmenys:
žodis (jo garsinė sudėtis, daryba, semantika) ir tuo žodžiu pavadintos vietos
įvaizdis.
Aleksandro Vanago teigimu, „hidronimo semantikos tyrinėjimo objektas
yra toji specifinė hidronimo reikšmė, kurią hidronimas turėjo susidarymo metu“ (Vanagas 1981: 9), nes „susidarymo metu hidronimai galėjo reikšti, buvo
motyvuoti, tiksliau – turėjo labai platų ir konkretų semantinį turinį (nes konotavo, apėmė bruožus, būdingus ir visai objektų rūšiai, ir bruožus, kuriuos dar
turėjo tik tas vienas žymimasis objektas)“ (dar žr. ten pat, 6–17). Taigi s v a rbi au s i a – k ą rei š kė ž o d i s v i r t i mo nomina propr ium met u [čia ir kitur išretinta mano – D. S.]. Toks požiūris į vieną vietovardžių klasę (hidronimus) tinka analizuojamiems visų klasių (poklasių) vietovardžiams.
Išdėstyta vietų vardų tyrimo pragmatinės lingvistikos aspektu įvairovė rodo,
kad galimos kelios kalbamųjų onimų tyrimų kryptys, leidžiančios išsiaiškinti:
2

Psicholingvistinio eksperimento metu žmonės pateikia pirmus į galvą atėjusius žodžius duotam
žodžiui-stimului. Iš jų paaiškėja, kokias asociacijas jiems sukelia išgirstas, pamatytas ir perskaitytas žodis (dar žr. Marcinkevičienė 2011: 32).

3

Dėl termino žr. Župerka 2009: 263. Šios sąvokos aiškinimas autoriaus pateikiamas ir su priešingu kalbos priemonių vartojimo būdo paaiškinimu (kas daro kalbamąją sąvoką geriau suprantamą): automatizacija – įprastinis vartojimas, o aktualizacija – vartojimas, patraukiantis dėmesį,
suvokiamas kaip neįprastas, nepaprastas (dar žr. Župerka 2008: 75). Aktualizacijos sąvoka, anot
mokslininko, artima ekspresyvumo, išraiškingumo sąvokoms (ten pat).
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(1) kaip panaudojamas vietos vardas kaip kalbinis ženklas tam tikruose pragmatiniuose kontekstuose, (2) asociacinis vietos vardo eksperimentas ir (3) socialiai
suvokto bei užkoduoto tikrinio žodžio reikšmėje pragmatinio jos komponento paieškos. Mūsų atveju aktuali pastaroji tyrimų kryptis. Šiuo atveju tyrimo
objektas ir yra pragmatinis komponentas onimo reikšmėje, o pagrindinė tyrimų krypties sąvoka – konotacija.
Konotaciją R. Marcinkevičienė apibūdina kaip leksinės reikšmės dalį, papildančią kai kurių žodžių denotatinę reikšmę. Ši konotacija aprėpia viską, kas
yra daugiau nei įvardijimas, ir parodo kalbėtojo požiūrį į minimą dalyką, o
kai kada ir bendraujančių žmonių tarpusavio santykius (Marcinkevičienė 2011:
31). Mokslininkės teigimu, ji būna 1) sisteminė, pastovi, atsispindinti žodynų
straipsniuose, ir 2) kontekstinė4. Sisteminę konotaciją, remdamasi Juozo Pikčilingio skirstymu, ji skiria į tris rūšis: a) vaizdinę ekspresinę, b) funkcinę stilistinę ir c) emocinę vertinamąją. Mūsų atveju, atsižvelgus į tiriamos medžiagos
specifiką, bus kalbama tik apie dvi pastoviõs konotacijos rūšis: vaizdinę ekspresinę ir emocinę vertinamąją.
„Emocinė vertinamoji konotacija rodo, kaip kalbėtojas vertina žodžiu pavadinamą dalyką“ (ten pat). „Emocinis vertinimas kaip žodžio reikšmės komponentas, vadinamoji konotacinė sema, – ne kalbančiojo tiesioginė emocinė
reakcija, o sąmoningas pranešimas apie tokį emocinį santykį vartojant kalboje
įtvirtintą, konvencionalizuotą raiškos būdą. Taigi emocinis reikšmės komponentas iš esmės nesiskiria nuo konceptualiųjų, vadinamųjų denotatinių, reikšmės semų“ (Gudavičius 2007: 83–84). Ši konotacijos rūšis gali būti (a) teigiama
ir (b) neigiama. Evalda Jakaitienė skiria dvi teigiamos (maloninė, patetinė) ir
tris neigiamos (menkinamoji, pajuokiamoji, vulgarioji) kalbamosios konotacijos rūšis (Jakaitienė 1988 48–57; 2010: 162). Pãstarosios pažymomis (santrumpomis) nurodomos ir žodynuose prie vienareikšmių bei daugiareikšmių žodžių
reikšmių (mūsų atveju malon., menk., vlg.).
Vaizdinę ekspresinę konotaciją turintis žodis nusako denotatą vaizdu, kelia įvairias asociacijas (Marcinkevičienė 2011: 30). Šią konotacijos rūšį lemia
subjektyvios asociacijos, ji žodynuose pažymomis (santrumpomis) prie žodžių
reikšmių nenurodoma.
Straipsnio tikslas – išaiškinti pragmatinės prigimties komponentus vietų
vardų reikšmėse. Siekiant šio tikslo, neišleistina iš akių topoobjekto įvardijimo
situacijos svarba, kurioje akcentuotina adresanto (mūsų atveju įvardytojo) intencija adresato atžvilgiu bei paties adresato reakcijos.
4

Kontekstinė konotacija neatpažįstama iš atskirai paimto žodžio reikšmės, bet išryškėja iš dažnai
ar nuolat žodį supančio teksto, jos tyrimo būdai susiję su dažniausiais analizuojamojo žodžio
junginiais arba per psicholingvistinį eksperimentą (plg. Marcinkevičienė 2011: 32).

Straipsniai / Articles

169

DALIA SVIDERSKIENĖ

Siekiant užsibrėžto tikslo, buvo keliami šie uždaviniai:
1) tiriamoje medžiagoje rasti vietų vardų pavyzdžių, kurių pamatas a) emocinio vertinimo požymį savo reikšmėje turintis žodis, b) vaizdingasis žodis, c)
etnokultūrinį konotacinį komponentą savo reikšmėje turintis žodis, ir juos aptarti; 2) tarpukario medžiagoje rasti tam tikromis asociacijomis paremtos reikšmės vietų vardų pavyzdžių ir juos aptarti.
Žinant, kad emocinis vertinimas leksiškai reiškiamas trimis būdais: pačia
žodžio šaknimi kaip nominacijos pagrindu, darybiniais afiksais ir perkeltiniu
žodžių vartojimu (plg. Gudavičius 2007: 85), tenka konstatuoti, kad straipsnio
užribyje liko vietų vardai, turintys deminutyvų / pejoratyvų darybai būdingas
priesagas.
Tiriamoji medžiaga – Lietuvių kalbos instituto Vardyno skyriuje saugomi
unikalūs tarpukario Lietuvos anketų duomenys, t. y. vietovardžių sankaupa lokaliniu principu pagal buvusias apskritis. Šių vietovardžių rinkimas buvo inicijuotas ketvirtajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje Švietimo ministerijos
Valstybės archeologijos komisijos, tuo laiku priklausiusios Kauno Vytauto Didžiojo muziejui bei Pavardžių ir vietovardžių keitimo komisijos. Pagal parengtus vietovardžių surašymo lapus, pavadintus Žemės vardai, pradinių mokyklų
mokytojai bei girininkai, kurie, vadovaudamiesi specialiai parengta Kazio Alminauskio Instrukcija Lietuvos žemės vardynui surašyti (toliau – Instrukcija), kelerius metus (daugiausiai 1935–1937 m.) užrašinėjo vietovardžius, o užpildytus
lapus grąžino minėtai komisijai. Anketos išliko ir šiuo metu saugomos Vardyno
fonduose. Iš viso jose užrašyta per 150 000 vienetų vietų vardų5.
Tyrimo pagrindu pasirinkti iš gyvosios kalbos užrašyti Marijampolės apskrities vietovardžiai užfiksuoti trylikoje valsčių: Balbieriškio, Gudelių, Igliškėlių,
Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Krosnos, Liubavo, Liudvinavo, Marijampolės, Prienų,
Sasnavos, Šilavoto ir Veiverių. Kiekvienos valsčiaus gyvenamosios vietos vietovardžiams skirta atskira anketa. Pagal tuometinį administracinį suskirstymą
vietovardžiai į 640 anketų surašyti iš šių valsčių teritorijai priklausiusių kaimų, viensėdžių, dvarų, bažnytkaimių, palivarkų ir į 17 girininkijų anketų. Iš
viso Marijampolės apskrities anketose užrašyta per 5000 vienetų vietovardžių 6.
5

Plačiau apie vietovardžių rinkimą iš gyvosios kalbos XX a. ketvirtajame dešimtmetyje žr. Maciejauskienė 2002: 57; 2002a: 104; 2002b: 3–4; LVŽ I XIV–XV.

6

Šioje straipsnio vietoje, atsižvelgiant į slaptojo recenzento pastabas dėl vykdomų tyrimų savarankiškumo ir pirmumo nagrinėjant bei publikuojant Marijampolės apskrities Žemės vardų
anketų tarpukario medžiagą Lietuvos vietovardžių geoinformacinės duomenų bazės (toliau – bazės;
prieiga per internetą http://lvvgdb.lki.lt) atžvilgiu, išsamiai paaiškinamos kalbamųjų tyrimų
ištakos, eiga, naujumas, aktualumas, skiriamoji riba tarp jų ir duomenų bazėje pateikiamos
informacijos.
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2001 m. pradžioje, sudarant individualius planus tuometiniame LKI Vardyno skyriuje, šio
straipsnio autorei buvo numatyta ir patvirtinta mokslinės studijos, o 2004 m. ir kaip būsimos
disertacijos, tema Marijampolės apskrities vietovardžių darybos ir kilmės polinkiai. Svarbiausiais ir
įprastais tikrinių žodžių tyrimo požiūriais (darybos, kilmės) planuota analizuoti vieno administracinio vieneto vietovardžius, tarpukariu užrašytus Žemės vardų anketose. 2005 m. iš anketų
baigus rinkti Marijampolės apskrities toponiminę medžiagą, pasirodė pirmoji publikacija (žr.
Sviderskienė 2005: 91–118). Surinktos medžiagos pagrindu atliekamų tyrimų rezultatai buvo
skelbiami recenzuojamuose mokslo leidiniuose ir vėliau, t. y. 2006–2012 m. Visų tarpukariu
užrašytų Marijampolės apskrities vietovardžių s a v a r a n k i š k a i v y k d y t ų tyrimų rezultatai paskelbti atskiroje publikacijoje (plačiau žr. Sviderskienė 2012: 232–243). Joje pristatyta šio regioninio vietovardžių tyrimo darybos ir kilmės aspektais patirtis ne tik patvirtino atliktų darbų
aktualumą, bet ir išryškino pietvakarinio Lietuvos ploto vietovardžių tyrimų neišbaigtumą bei
būtinybę juos tęsti. 2013 m. atnaujinus doktorantūros studijas Vytauto Didžiojo universitete
su Klaipėdos universitetu, Lietuvių kalbos institutu, Šiaulių universitetu, minėti darbai Dalios
Sviderskienės yra tęsiami. Turėta toponiminė medžiaga papildyta vietų vardais, užfiksuotais
Marijampolės apskrities girininkijų anketose. Kiek pakeista vykdomų tyrimų kryptis ir pakoreguotas mokslinės temos pavadinimas – Marijampolės apskrities vietovardžių daryba ir motyvacija. Taigi, turint omenyje Aleksandro Vanago keltą mintį dėl toponimų tyrimo nepaprastai
glaudžiai susijusiais darybos, kilmės ir semantikos aspektais, minėtais dviem požiūriais iki šiol
analizuoti Žemės vardų anketose užrašyti Marijampolės apskrities vietovardžiai ir toliau tiriami,
labiau gilinantis į jų semantinę motyvaciją, nei iki šiol to reikalavo tyrimo tema. Visi onimai
kvalifikuojami, klasifikuojami remiantis ne tik savos onomastikos praktika, t. y. A. Vanago upių
ir ežerų vardų semantinės analizės metodologija, bet ir rusų kalbininkų, etnolingvistų darbais,
bandant tinkamai panaudoti kalbinėmis universalijomis laikomas teorines bei praktines nuostatas. Vietovardžių mo t y v a c i n ė a n a l i z ė g r i n d ž i a m a t o p o o bje k t ų į v a r d iji mo r i nc ip ų
i š s k y r i mu (dėl jų žr. Sviderskienė 2014: 16–17) ir tyrimu. Toks analizės aspektas regioninės
lietuvių toponimikos studijose yra n auj a s ir p e r s p e k t y v u s .Topoobjektų įvardijimo principų
išskyrimas ir tyrimas yra svarbūs daugeliui kalbos mokslo sričių, nes sutelkia etnolingvistinę,
sociolingvistinę, psicholingvistinę informaciją kalbos santykio su tikrove išaiškinimui, atspindi
kalbos pasaulėvaizdį.
		2008–2009 m. dabartinių Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Marijampolės savivaldybių teritorijoms
priklausantys tarpukariu Žemės vardų atitinkamose anketose užrašyti vietovardžiai įtraukti į
2007 m. pradėtą kurti internetinę bazę. Čia jie buvo grupuojami, klasifikuojami, aprašomi numatytais tiek lingvistiniais, tiek internetinei erdvei pritaikytais ir tinkamais kitais aspektais
(plačiau žr. Bilkis 2011: 3–10). Neišleistina iš akių tai, kad tarpukario administracinio vieneto (apskrities) ir dabartinių minėtų savivaldybių ribos sutampa iš dalies. Taigi internetinę
bazę papildė tik dalis šio straipsnio autorės ištirtos medžiagos (žr. bazės darbams panaudotos
mokslinės literatūros sąrašą: prieiga per internetą http://www.lvvgdb.lki.lt/vietovardziai/Default.aspx?pid=5). Be to, skiriamoji riba tarp duomenų bazėje skelbiamos Marijampolės apskrities toponimų dalies ir savarankiškai vykdomų regioninių tyrimų akivaizdi. Pirmuoju atveju
bazė yra tam tikras toponiminės medžiagos šaltinis, pateikiantis kai kuriais aspektais apdorotą
tarpukario anketų medžiagos dalį, standartizuotus atskirų toponimų darybos, kilmės aprašus
ir kt. (plačiau žr. Bilkis 2011: 6, 9). Šią medžiagą galima toliau rūšiuoti ir tirti rūpimu aspektu. Antruoju atveju p i r m i n io š a l t i n io – anketų – tam tikro ploto toponiminė medžiaga
šio straipsnio autorės lingvistiškai visapusiškai savarankiškai apdorota: išanalizuota darybos,
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Taigi akivaizdu, kad keliamam straipsnio tikslui įgyvendinti panaudoti vietų
vardai sudaro tik menką šio duomenų banko dalį.
Straipsnyje vartojami savo kilme mišrūs terminai: tiek lietuviški, tiek turintys graikiškos kilmės kamienus – tai atitinka lietuvių toponimikoje jau egzistuojančias tradicijas: vandénvardis – hidronmas; gyvẽnamosios viẽtos vadas – oikonmas; pélkėtos viẽtos vadas – helonmas; kálno vadas – oronmas, laũko, pevos
vadas – agronmas, mško vadas – drimonmas; kẽlio, tãko vadas – hodonmas.
Prireikus šie keičiami sinonimais vietóvardžiai ir toponmai.
Kaip jau tapo įprasta visose lietuvių regioninės toponimijos studijose (Mickienė 2001; Endzelytė 2005; Bartkutė 2008), žemės dangos vardams: kalnams,
laukų, pievų, miškų, kelių, takų vardams pavadinti vartojamas Petro Joniko
pasiūlytas terminas žemvardžiai (Jonikas 1990: 563). Jį vartojo lietuvių geografas, rašęs ir kalbos klausimais, Stanislovas Tarvydas (Tarvydas: 1958 5, 46), kiti
lietuvių kalbininkai (Savukynas 1963: 235; 1971: 168; Razmukaitė 2003: 67),
etnologė Auksuolė Čepaitienė (Čepaitienė 2013: 112, 129). Prigijusios tradicijos
laikomasi ir šiame straipsnyje.
Žvilgsnis į vietų vardus iš pragmatikos pozicijų (nu)lėmė ir kitus, papildomus, straipsnio terminus. Buvo pasirinkti įprasti lietuvių kalbininkų (Čepaitienė 2007; Župerka 2008; Jakaitienė 2010; Ryvitytė 2011) darbuose vartojami
terminai: šnekos aktas – kalbos realizacijos procesas, adresantas (mūsų atveju –
įvardytojas) ir adresatas7, pragmatinė kompetencija – gebėjimas suprasti adresanto (įvardytojo) ketinamą perduoti reikšmę, ilokucija – vieno iš šnekos akto
lygmenų turinio komponentas, kuris perteikia adresanto (įvardytojo) komunikacinį tikslą (komunikacinę intenciją), perlokucija – veiksmo poveikis, arba kas
pasiekiama tuo, kas pasakyta.
Tarpukario vietovardžių pateikėjus ir užrašinėtojus užmarštin nusinešė laikas. Taigi, siekiant išsiaiškinti fonines, vertinamąsias ir kt. vietų vardus lydinčias žinias, informantų (mūsų atveju ir adresatų) reakcijas, belieka pasikliauti
išlikusia tarpukario anketų „Pastabų“ skilties informacija. Be šių komentarų,
kilmės, motyvacijos aspektais, jau duoda apčiuopiamų rezultatų. Ji yra informatyvi kaip visuma: paaiškėja atskirų vietovardžių poklasių darybos tipų produktyvumas, išryškėja jų panašumai ir ypač skirtumai, sužinomi etninės srities topoobjektų įvardijimo dėsningumai. Gauti
regioninės toponimikos tyrimo rezultatai yra vertingi onomastikos mokslui, svarbūs rengiant
sintetinį lietuvių toponimikos darbą Lietuvos vietovardžių žodyną, reikšmingi ir baltistikai, ir indoeuropeistikai, jais gali pasinaudoti ir kitų mokslo sričių tyrėjai. Be to, aiškinantis vietovardžių motyvaciją, pragmatinės prigimties komponentus vietų vardų reikšmėse, ypač praverčia iki
šiol nepublikuota ir interneto viešojoje prieigoje neskelbta „Pastabų“ ir kitų Žemės vardų anketų
skilčių informacija (dėl jos plačiau žr. šio straipsnio 0. Įvadą).
7

Kitaip Birutės Ryvitytės Lingvistinės pragmatikos įvade (2011), kuriame vartojami kalbėtojo ir
klausytojo terminai. Dėl pastarųjų vartojimo dar žr. Ingos Hilbig recenziją (Hilbig 2011).
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apibūdinimų, motyvacinių aprašų, t. y. unikalių, autentiškų duomenų apie anketose užfiksuotus vietų vardus, topoobjektų ypatumus, pateikėjo santykį su
jais, toponimų analizė vienu ar kitu aspektu (darybos, motyvacijos) 8, pretenduojanti į tikslumą, išsamumą, preciziškumą, daugeliu atvejų yra negalima. Be
to, studijuoti kalbamuosius aprašus reikštų pažvelgti į tiriamąją toponiminę
medžiagą per etninės srities kalbos vartotojų patyrimo prizmę. Šią mūsų nuostatą paremia ir R. Marcinkevičienės nuomonė: „Iš tiesų ne žodis, o žmogus turi
galvoje tam tikrą reikšmę – konceptą, sąvoką ar sampratą, kurią gali išreikšti
vienu ar kitu žodžiu. Tik individui vartojant žodžius kyla asociacijos, atsiranda
vaizdiniai. Todėl reikšmės reikia ieškoti ne žodyje ar žodyne, bet jo vartosenos
kontekste, klausiant pašnekovo ir lyginant savąjį konkretaus žodžio supratimą
su išgirsto ar perskaityto žodžio ypatumais“ (Marcinkevičienė 2011: 8).
Jelena Berezovič (Jekaterinburgas), vykdydama kompleksinius toponimų tyrimus semantikos, pragmatikos aspektu (Березович 2014: 91), remiasi Svetlanos Tolstajos (Maskva) išdėstytomis nuostatomis, kuriomis tvirtinama, kad ne
„plikos“ reikšmės iš žodynų išaiškina vietų vardų semantiką, bet vietovardžių
aprašų, komentarų studijos atskleidžia realią vietovardžio atsiradimo (susidarymo) situaciją 9 (žr. Толстая 2008: 13–14). S. Tolstaja ir anksčiau yra akcentavusi vietovardžių aprašų, juos lydinčių komentarų svarbą (Толстая 2002: 112–
127). Ji teigė: kuo daugiau vietovardis „apipintas“ pasakojimais, tuo daugiau
jis pats yra „pasakantis“. Rusų tyrėjų bendra nuomone, vietų vardų aprašuose komentarų varijuojantis pasikartojimas suteikia raktą vietovardžių reikšmių
interpretacijoms.
Taigi tyrimų objektu tampa ir anketose užfiksuoti aprašai bei komentarai, padėsiantys išsiaiškinti ad re s ato poziciją. Kalbamojoje medžiagoje svarbūs išlieka ir pateikėjų išsakyti apibūdinimai, kokiais ypatumais pasižymi įvardijamasis
topoobjektas, bei priežasčių, dėl kurių suteikiamas vietai vardas, nusakymas.
Lietuvių etnologė, tautosakos, baltų religijos ir mitologijos tyrinėtoja Radvilė Racėnaitė, analizavusi, kaip atsiminimai apie praeitį įtvirtinami skirtinguose sakmių žanruose ir kaip jie sąveikauja su kraštovaizdžiu, rėmėsi Alytaus
bei Trakų apskričių Žemės vardų anketų medžiaga (plačiau žr. Racėnaitė 2013:
107–131). Mūsų tyrimo kontekste neatrodo bereikšmė jos įžvalga, jog vietų
vardų aprašymų, komentarų gausa anketose priklauso nuo surašytojo kilimo
8

9

Kitose anketų skiltyse pateiktos informacijos nauda jau yra tekę įsitikinti ir anksčiau: skilčių
„Žemės paviršiaus rūšis, išvaizda, kokybė“ ir „Upių, upelių ištakų bei žiočių vietos ir jų apibūdinimas“ įrašai pravertė tiksliau nustatant tiriamų vietovardžių darybos būdą, jų pamatinius
žodžius, identifikuojant topoobjektus ir pan. (žr. Sviderskienė 2010: 341–353; 2012: 81–98).
Ši situacija teoriniuose toponimikos darbuose dar vadinama onomastine. Dėl termino onomastinė situacija žr. TMOI: 220.
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vietos. Tyrėjos pastebėjimas paremtas anketų tituliniame puslapyje pateiktos
informacijos duomenimis: kokios apskrities, valsčiaus, bažnytkaimio, kaimo,
dvaro vietovardžiai surašyti anketoje, kokie surašytojo duomenys: pavardė,
vardas, verslas (mokytojas, -a; girininkas), gimimo vieta valsčiaus ir apskrities
tikslumu bei adresas. Pagal tai ir galima spręsti, ar surašytojas savas, ar svetimas. Anot tyrėjos, svetimam žmogui žinios apie vietas ir jų vardus pateikiamos
gausesnės: „akivaizdu, kad tokių, kartais net pernelyg gausių topografinių nuorodų yra daugiausia, kai mėginama vieną ar kitą kraštovaizdžio vietą nusakyti
svetimam žmogui“ (Racėnaitė 2013: 127). Ši tendencija, rodos, galioja ir mūsų
atveju. Ko gero, tokiu būdu siekiama būti tinkamai suprastam, todėl sava kalbinė raiška komentuojama. Be to, kalbamasis dalykas (mūsų atveju topoobjektas)
surašytojo menkai pažįstamas ir netinkamai jo įsivaizduojamas. Galima manyti, jog todėl ir siekiama sužadinti analogiškus (kaip ir pateikėjo) informacinius,
asociacinius ar pan. procesus surašytojo sąmonėje, kad išgirstas vietos vardas
jam „neliktų svetimkūniu, nesupratimo figūra, neįvykusiu dialogu“ (Mykolaitytė 2013: 16). Juk geb ėji m a s s upr a s t i k ito k a lb ė tojo ket i n a m ą p erduot i rei k š mę i r y r a v ad i n a m a pr ag m at i ne komp etenc ija (plg. Ryvitytė 2011: 9).
Siekiant užsibrėžto tikslo ir paisant iškeltų uždavinių, straipsnyje tiriamajai
medžiagai buvo taikomi: 1) darybinės analizės metodas, 2) komponentinės analizės metodas, 3) aprašomasis metodas su lyginamojo metodo elementais.
Tarpukario medžiagos vienetai pirmiausiai buvo vertinami darybos aspektu taikant vandenvardžių klasei tirti A. Vanago sudarytą struktūrinį-gramatinį
analizės metodą (plačiau žr. Vanagas 1970: 21–27), lengvai pritaikomą ir kitų
klasių (poklasių) vietovardžiams analizuoti. Šiuo būdu išsiaiškinus vietų vardų pamatinius žodžius, jų morfologinį ir leksinį statusą, toliau buvo dirbama
su Lietuvių kalbos žodynu (antrasis elektroninis leidimas (2013); toliau – LKŽe2).
Konotaciniai pamatinių žodžių skirtumai paaiškėjo iš žodyne pateikiamų pažymų (santrumpų) ir komponentinės šių žodžių reikšmių analizės. Be to, buvo
analizuojami tarpukario anketose užfiksuoti vietovardžių aprašymai, pateikėjų
komentarai, iš kurių, kaip jau buvo minėta, ir paaiškėjo adresato reakcijos, duomenys apie vietas ir vardus.
Vietovardžiai straipsnio skyriuose išdėstomi abėcėlės tvarka. Darybos formantai galūnių, priesagų vediniuose ir vienas sandas nuo kito dūriniuose atskiriami brūkšneliu. Remiantis publikuotais vandenvardžių šaltiniais10, vandenų
vardai kirčiuojami. Kirčiuojami ir kiti patikimai anketose sukirčiuoti vietų vardai. Jeigu tarpukario duomenimis toponimas nesukirčiuotas arba jo kirčiavimas
10

Oficialūs spausdinti vandenvardžių šaltiniai: Lietuvos TSR upių ir ežerų vardynas (1963; toliau –
LUEV) ir Lietuvių hidronimų etimologinis žodynas (1981; toliau – LHEŽ).
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neaiškus, straipsnyje jis nekirčiuojamas; kartais pabraukiamas kirčiuoto skiemens pagrindas, jeigu priegaidė kelia abejonių. Prie visų vietų vardų pateikiamos įvardijamų objektų ir jų lokalizacijos nuorodos. Jos bei objektų nuorodų
sutrumpinimų sąrašai iš naujo sudaromi nebuvo, remtasi jau sudarytais Lietuvos
vietovardžių žodyno t. 1 (2008), t. 2 (2014) rašymui.
Ieškant pamatinio žodžio vieno ar kito vietovardžio kilmei pagrįsti bei nurodant pamatinių žodžių reikšmes, naudotasi LKŽe2 . Visais atvejais paisyta vietos
vardo, bendrinio žodžio, jo reikšmės, vartosenos pavyzdžių (iš gyvosios kalbos,
tautosakos ir kt.)11 lokalinio sutapimo.
Kildinant vietovardžius iš asmenvardžių, pastarųjų pirmiausia ieškota Lietuvių pavardžių žodyne t. 1, t. 2 (1985, 1989; toliau – LPŽ I, LPŽ II). Šaltinis, parėmęs rekonstruotus asmenvardžius, yra abėcėlinė istorinių asmenvardžių kartoteka, saugoma Lietuvių kalbos instituto Vardyno skyriaus fonduose
(toliau – IAK).
Be universalia lingvistikoje laikytinos publikacijų vertės – suteikia naujų žinių apie lietuvių kalbą, prisideda prie nematerialiojo kalbinio paveldo kaupimo,
sisteminimo ir sklaidos – numatoma ir savita teorinė (1), praktinė (2), tarpdalykinė (3) šio straipsnio vertė:
(1) a) Tiriamosios etninės srities tikrinė leksika galėtų būti puikus stereotipų
tyrimo šaltinis. „Stereotipuose yra dalis tiesos – jie atspindi kalboje užfiksuoto
pasaulėvaizdžio fragmentą, daro įtaką skirtingų etninių sričių lietuvių bendravimui“ (Papaurėlytė, Župerka 2010: 199).
b) Užfiksuotų vietų vardų, atsiradusių pagal emocinį vertinimą, visuma galėtų būti tam tikras tiriamojo ploto atstovų moralinių vertybių atspindys.
c) Pravardinės kilmės asmenvardžiai, išlikę vietovardžiuose, galėtų paremti
nacionalinį charakterį apibūdinančius tyrimus.
d) Psicholingvistams, vietovardžių semantikos tyrėjams tokio pobūdžio tyrimai padėtų geriau suprasti lokaliai apibrėžtoje erdvėje (tam tikrame plote)
egzistuojančias visuomenės sąmonėje susiklosčiusias simpatijas, nusistatymus,
apčiuopti jų susidarymo mechanizmus.
e) Tyrimo metu išaiškinti vietiniai savitumai, skirtumai, laikotarpio impulsai yra tai, kas atskleidžia žmonių pasaulį. Tikėtina, kad jie praverstų tiriant šio
ploto gyventojų mentalitetą, savivoką.
(2) a) Šiame straipsnyje aptart ekspresyvius, emociškai nuspalvintus pamatinius žodžius turintys apskrities vietovardžiai galėtų būti tam tikru rezervu
11

Ateityje, tiriant Marijampolės apskrities vietų vardų darybą ir motyvaciją (semantiką), rašytinių šaltinių sąrašas bus papildytas tarmių žodynais: Vito Labučio Daukšių krašto žodynu (2002),
Aldono Pupkio Kazlų Rūdos šnektos žodynu t. 1 (2008), t. 2 (2009) ir Zanavykų šnektos žodynu
t. 1–3 (2003–2006).
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Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Marijampolės, Prienų savivaldybių gatvių, skverų,
aikščių vardų ar kitų urbanonimų darybai.
b) Vienas kitas teigiamos konotacijos vietos vardas galbūt praverstų parenkant įmonių pavadinimus.
c) Aptartoji toponimijos dalis galėtų keletu atvejų praversti ir kuriant socia
lines, kultūros reklamas. Ypač pietvakariniame Lietuvos plote. Paisant reklamos objekto ir adresato, tikslingai pasirinkus reklamos tekstui sukurti tam tikrą
kompoziciją ir stilių, nuo kurių priklauso reklamos paveikumas, kaip raiškos
priemonės galėtų būti panaudoti ir keli straipsnyje aptarti tiriamojo ploto vietų vardai. Pateikiant šį siūlymą, remiamasi analogija: reklamos paveikumui jos
kūrėjai dažnai laikosi taisyklės: „kuo geriau žinomas asmuo pristato ar rekomenduoja reklamos objektą, tuo daugiau dėmesio adresatas skiria reklamai“ (žr.
Gabrėnaitė 2010: 19). Taigi, kiek perfrazavus šią nuostatą, spėjama, kad kalbos
etnostilistika12 , išlikusi vietovardžiuose, taip pat galėtų reklamoje tarnauti sėk
mingam adresato paveikumui.
d) Rašytojai plėtotų įvardijimo tradiciją kurdami jau literatūrinį ar publicistinį šio ploto kraštovaizdį. Pavartotas vienas kitas onomastikono elementas (tiek
vietos vardas, tiek asmenvardis) padėtų skaitytojui stipriau pajusti komiškas ar
ironiškas kūrinio intonacijas.
(3) Ateityje, susiet su tautosakos, mitologijos, tikėjimų, papročių, antropologijos, etnologijos ir kitais tyrimais, vietovardžių tyrimai pragmatikos aspektu
pastarųjų būtų pagilinti. Ir atvirkščiai – juos paremtų. Juk patikimiausios išvados gali būti gautos sugretinus kelių mokslo sričių tyrimų rezultatus (plg. Papaurėlytė, Župerka 2010: 185).
1.

VIETŲ VARDAI, PADARYTI IŠ EMOCINIO
VERTINIMO POŽYMĮ SAVO REIKŠMĖJE
TURINČIŲ ŽODŽIŲ

A. Vanagas, tyręs lietuvių hidronimų semantiką, hidroobjektus apibūdinančius vandenų vardus skirstė pagal atsiradimo motyvus (Vanagas 1981: 4–153).
Šalia aplinką apibūdinančios motyvacijos, atsiradimo motyvų pagal spalvą, dydį, gylį ir kita, skyrė ir emocinio vertinimo reikšmės vandenų vardus (ten pat,
115–116). Jo tyrimo duomenimis, iš viso Lietuvoje tokių hidronimų priskaičiuojama per 80 vnt. (0,9 %) (ten pat, 123; Vanagas 1999: 242), tarp kurių
12

Dėl termino žr. Župerka 2013: 183. Šiuo atveju terminas vartojamas siaurąja prasme, turint galvoje pietvakarinio Lietuvos ploto kalbos etnostilistiką.
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teigiamo emocinio vertinimo reikšmės vandenvardžių yra daugiau, negu neigiamo (dar žr. Vanagas 1981: 115).
Tiriamajame plote atsiradęs pagal topoobjekto emocinį vertinimą užrašytas vienas upės vardas Laukšč-iótas Šil. Jis padarytas iš lie. laukstùs, - ‘nejaukus, ilgus, nykusʼ (dar žr. LHEŽ: 183), plg. laukstù Mrj: Per anksti nueisim, tai
mum bus dar labai laukstù Brt. Pagal kalbamąjį vertinimą, kiek pavyko pastebėti, užfiksuota ir pora žemėvardžių: Mùdrė, Skastė. Iš šių pavyzdžių matyti, kad
emocinis vertinimas išreikštas metaforiškai. Viena iš Stefano Ulmano skiriamų
metaforizacijos tendencijų ir yra antropomorfizmai. Tai žmogaus kūną, dvasią
ir veiklą apibūdinantys žodžiai, pavartoti negyvojo pasaulio dalykams (mūsų
atveju žemės paviršiaus dangos objektams) pavadinti (dar žr. Улльман 1970;
Gudavičius 2007: 165–168)13. Šiuo būdu įvardijant topoobjektus, sužadinamos
adresato asociacijos su žmogumi, arba gyvu padaru14. Būdvardžiai, apibūdinantys žmogų (gyvą padarą), yra toliau pateikiamų žemėvardžių nominacijos pamatas: Mùdr-ė dr. Brb: lie. mudrùs, - ‘šaunus, guvus, žvalusʼ, plg. Blizga, tviska
kamanėlės iš šilkelių kaspinėlių, gražus mudrùs žirgužėlis nuo rūtelių vainikėlio Jrb;
Skast-ė pv. Lbv: lie. skaistùs, - ‘kurio rausvas, šviesus, malonus veidasʼ, plg.
Visa ji kap iš pieno plaukus: skaisti, raudona Vlkv. Mūsų atveju aktualizuojama
metafora – VIETA YRA GYVAS PADARAS / ŽMOGUS tiesiog sutapatinant
tikslo ir ištakos sričių konceptus ‘vietaʼ = ‘gyvas padaras / žmogusʼ15. Be nominacinės funkcijos, ši metafora atlieka ir apibūdinamąją. Kaip matoma iš pateiktų pavyzdžių, emocinių būsenų raiškai iš visų kalbos dalių buvo pasirinktas
būdvardis, orientuotas į objektą, t. y. jį apibūdinantis.
Tarpukario anketų medžiagoje užrašyti du žemėvardžiai (Plerva ir Pupučiai),
parodantys visuomenės kalbinėje sąmonėje užfiksuotą emocinį vertinimą. Prie
jų pamatiniais žodžiais einančių apeliatyvų reikšmių LKŽe2 nurodomos pažymos (santrumpos) men k . ir m a lon. Pler-va pv. KzR – sietinas su lie. plérti,
13

T. Fedotova (Užbaikalės valstybinis humanitarinis-pedagoginis universitetas) šią metaforos rūšį
toponimikoje vadina kognityvine (žr. Федотова 2008: 48, 49).

14

Antropomorfinės metaforos sudaro personifikacijos pagrindą – stilistines figūras, kai negyvojo pasaulio daiktams suteikiamos žmogaus ypatybės ir požymiai (plg. Gudavičius 2009: 117).
K. Župerka, remdamasis lietuviškos reklamos tyrinėtojų duomenimis, teigia, kad iš metaforos
atmainų reklamoje ypač dažnas yra įasmeninimas (Župerka 2008: 79).

15

Turima medžiaga rodo, kad metafotų ištakos srities reiškiniai taip pat gali būti suvokiami kaip
gyvi, galintys būti susiję su tam tikrais veiksmais. Vietovardžiuose Atšliẽtė ir Sąkanda tokie
požymiai reiškiami veiksmažodžiais atšliẽti ir sukąsti: Atšliẽ-tė up. Ldvn – sietinas su lie. atšliẽti ‘atremti, priglausti, atlošti į ką, prie ko; kiek prigultiʼ (dėl šio vv. darybos ir kilmės aiškinimo
dar žr. LHEŽ: 51; LVŽ I 211); Sąkand-a rst. KzR – sietinas su lie. sukąsti, sukanda, sukando ‘suspausti dantis ar dantimisʼ.
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-sta, plẽro menk. ʻplėstis, skėstis, tižtiʼ16. LKŽe2 duomenimis, iš gyvosios kalbos
tiriamame plote iliustracinių sakinių neužrašyta, taigi pateikiamas sakinys iš
raštų: Lysvės nuo vandens plersta, t. y. išsiplatina. Pupučiai pv. Brb: lie. pupùtis
malon. ʻkas panašus į pupą, apvalutisʼ. Čia metaforiškai išreikštas motyvacinis
vietos vardo požymis, plg. Ale kokia graži, kokia pupùtė Mrj – primena apvalias
žmogiškąsias formas.
Aptartosios grupės vietovardžių atsiradimo priežastis taikliausiai nusako
K. Alminauskio citata iš Instrukcijos: „žmonės ir menkiausią žemės kampelį pavadina savu vardu, kitaip sakant, jį į a s men i n a ir tuo būdu pr ie s avę s pat ie s pr i a r t i n a“ (Alminauskis 1934: 3).
Kitų vietų vardų pamatiniai žodžiai – vulgarizmai, leksikologų priskiriami
emotyvams (žr. Jakaitienė 2010: 162). Šie žodžiai turi stiprią neigiamą konotaciją, mūsų atveju pavadinamo topoobjekto (upės ir kalno), atžvilgiu: Mỹž-upis
up. Ss: lie. vlg. mỹžti, -a, -o prk. ‘čiurkšle tekėti, bėgti, švirkštiʼ, plg. Kad kirto
nagaika [kumelei], tik kraujas myža Lp [pagrindinė reikšmė ‘leisti šlapimą, šlapintisʼ]; Šd-kalnis kln. Šil: lie. vlg. šdas prk. ʻkas niekam tikęs, niekam vertas,
labai prastasʼ [pagrindinė reikšmė ʻišmatosʼ]. Iš pateiktų pavyzdžių matyti, kad
vietovardžių pamatinis žodis vartojamas šalutine perkeltine reikšme, kuria denotatas ne tik pavadinamas, bet ir vertinamas.
Sudurtinis helonimas Šikn-ã-balė plk. KzR padarytas iš lie. vlg. šiknà ir
geografinio nomenklatūrinio termino balà. Vulgarizmo pagrindinė reikšmė –
‘užpakalis, sėdynėʼ. Iš jos yra atsiradusi šalutinė tiesioginė (metaforinė, bet ne
vertinamoji) reikšmė ‘Mrj kokio daikto storagalys, apačiaʼ. Pastarąja ir vartojamas pirmasis apibrėžiantysis kalbamojo vietovardžio sandas – išplatėjusios formos pelkei pavadinti.
Analizuojant vietovardžius, buvo atkreiptas dėmesys į tai, kad Jūrės girininkijos anketoje greta šio pelkėvardžio (Šiknãbalė) užfiksuotas ir kitas helonimas
Uodeg-lė b. KzR. Balos vardo pamatinis žodis – lie. uodegà ʻžemės, pievos, dirvos, miško siaurėjanti dalisʼ17. Anketoje rašoma: tai Šiknãbalės iškyšulys. Nuo to
ir vardas. Šis greta esančių semantiškai susijusių vietų vardų kompleksas sudaro
semantinę mikrosistemą18. Vertinant iš tarpukario įvardytojo pozicijų, seman16

Dar plg. lie. tžti, tỹžta, -o ʻbrigztiʼ, plg. Atsiūlėk takus, kad netžtų Mrj.

17

Dėl tokio balos vardo darybos ir kilmės aiškinimo žr. Bilkis 2008: 98.

18

J. Berezovič, tyrusi mikrosistemas rusų toponimijoje, pastebi, kad jos sudarytos iš dviejų arba
keleto toponimų, susijusių įvairaus pobūdžio leksinio sistemiškumo santykiais. Ši kalbininkė
skiria 1) taksonominę nominaciją (kada du ar keli greta esantys vandens telkiniai įvardijami pagal tai, kokios rūšies žuvys juose veisiasi, gyvenvietės – pagal gyventojų etninę sudėtį ir pan.),
2) gradacines sistemas, kurios jau yra kur kas gausesnės ir įvairesnės (greta esančių hidroobjektų įvardijimas pagal vandens kokybę, pagal vandens skonį ir pan., kitų topoobjektų – pagal
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tinės mikrosistemos Šiknãbalė – Uodeglė atsiradimo priežastis – konkretizacija.
Kalbamuosius vietos vardus sieja dalies ir visumos – partoniminiai – santykiai.
Šiknãbalė reiškia tam tikrą visumą, o iškyšulys Uodeglė – Šiknãbalės dalį. Toks
žodžių santykių tipas kalbininkų vadinamas meronimija ir skiriamas nuo hiponimijos (plačiau žr. Jakaitienė 2010: 114).
Konkretizaciją šiuo atveju, matyt, lemia kontekstas, todėl ją galima laikyti
kontekstine. Vertėjas Lionginas Pažūsis, kalbėdamas apie konkretizaciją vertime, teigia, kad kontekstinės konkretizacijos imamasi stilistiniais sumetimais:
siekiant didesnio aiškumo, gyvumo, vaizdingumo (Pažūsis 2014: 516). Prag
matiniais sumetimais, tikėtina, šiuo atveju konkretizacijos imtasi siekiant, kad
adresatui būtų lengviau atpažįstami topoobjektai, vietoj platesnės reikšmės vieno vietos vardo pasirenkami konkretesnės reikšmės du vietovardžiai, sustiprinantys tam tikrą ekspresyvumą. Aišku, galima spėjamai manyti ir kitaip: galbūt
kalboje nebuvo alternatyvios tinkamos raiškos priemonės vietos vardui nusakyti, todėl pridėtinė informacija „apimama“ dviejų vardų deriniu.
Reikia pažymėti, kad vieni vietų vardai, užrašyti Žemės vardų anketose, yra
pagrindiniai, neturintys variantų, gyvojoje kalboje vartotų ir užfiksuotų anketose, kiti – vartojami variantiškai. Pastarieji žemėvardžiai anketose užrašyti
greta19, kaip žymintys vieną objektą, su prierašu kitaip arba be jo. Iš keleto pavyzdžių20 nesunku pastebėti, kad vienas vietovardis leksiškai neutralus, o kita
jo forma – turi neigiamą emocinę konotaciją 21.
Antroponiminis kilmininkinis vietovardis22Pauliùko kálnas kln. Klvr, turintis posesyvinę reikšmę ʻPauliukui priklausantisʼ, tiriamame plote vartojamas
atsiradimo laiką, pagal padėtį erdvėje, pagal dydį ir kt.), 3) tam tikras vietovardžių grupes (šios
sudarytos pagal formulę jeigu... tai (если... то), pavyzdžiui, kalno vardas Pečius (Печ) – kalno
vardas Kaminas (Труба)) ir pan. (plačiau žr. Березович 1991: 75–90). Dar vienas rusų mokslininkės pavyzdys: siekiant parodyti upės priklausomybę tam tikram baseinui, panaudojama foninė informacija: upės Волчьи Воды baseine (vietovardžio šaknis čia turi pejoratyvinę reikšmę,
rodančią, kad upės vanduo netinkamas gerti) daugelio upių vardai „druskingi“ [называются
Соленными]. Vienos iš jų intako vardas – Karčioji (Горькая). Tokios toponimų sistemos, J. Berezovič teigimu, labai senos. Senovėje jos atliko bendruomenės požiūriu ne tik estetinę, bet ir žemėlapio funkciją, kurio tada dar nebuvo (žr. ten pat, 86).
19

20

Tai ir leistų juos, ko gero, tiksliau vadinti gretybėmis, ne variantais, kaip įprasta onomastinėje
literatūroje (dėl termino gretybė vartojimo žr. Lubienė 2012: 104).

Dėl kitų dviejų variantiškai vartojamų vietų vardų Abromỹnė ‖ Žydỹnė l. Mrj ir Šeldekšnýnas ‖
Vélniaraistis drp. Vv plačiau žr. 4 straipsnio skyrių.

21

Dėl varijuojančių (leksiškai neutralių ir konotuotų) vietų vardų rusų toponimijoje žr. Березович
1997: 104.

22

Dėl termino žr. Savukynas 1963: 238.
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su gretimine lytimi Tried-a-kalnis. Determinatyvinio23 darinio pirmasis sandas tried- sietinas su pravardinės kilmės asmenvardžiu *Triedžius ar pan., kurio
buvimą paremia tiriamame plote ir kiek toliau užfiksuotos pravardės Trydùtė
Pkn, Trydà ūmaus būdo Bb, Triẽslius skubrus, nieko nepadaro iki galo Dmk
(Butkus 1995: 425) 24. Pravardžių motyvuotės25 rodo, kad jų darybos pamatas –
veiksmažodis lie. tresti, tredžia, tredė. Šis veiksmažodis, LKŽe2 duomenimis,
turi tiesioginę reikšmę ʻsirgti vidurių paleidimu, viduriuotiʼ ‖ ʻterštiʼ ir dvi šalutines perkeltines ʻbe reikalo jaudintis, karščiuotis, nekantrautiʼ ‖ ʻlabai norėti,
meilytiʼ ir ʻtuščiai niekus plepėtiʼ. Su pastarosiomis veiksmažodžio tresti reikšmėmis ir sietini visi aukščiau išvardyti asmenvardžiai. Taigi antrąjį kalno vardą
lydi neigiama konotacija, atsiradusi dėl negatyvaus įvardytojo požiūrio į kalno
(žemės) savininką Pauliùką, pasižymintį šalutinėmis perkeltinėmis veiksmažodžio tresti reikšmėmis nusakytais būdo bruožais – charakterio (be reikalo jaudinasi, karščiuojasi, nekantrauja) ir kalbos turinio (tuščiai niekus plepa).
Iš pravardinės kilmės asmenvardžių tiriamame plote padaryta ir daugiau žemėvardžių. Motyvacijos požiūriu labai įtikimas atrodytų jų tiesioginis kilimas
iš pravardinių apeliatyvinių asmenų pavadinimų, tačiau iš tikrųjų čia pateikiami vietų vardai kilę pagal modelį žemėvardis ← asmenvardis ← pravardinis apeliatyvinis asmens pavadinimas26.
Siekiant išryškinti, į ką kreipiamas dėmesys vertinant asmenį tiriamame
plote, toliau skiriamos kelios vietovardžių grupės pagal jų pamatinius žodžius27.
1) Vertinimas dėl fizinių trūkumų:
a) dėl kūno sudėjimo: Storkoj-inė pv. KzR: avd. *Storkojis ar pan., plg. lie.
stóras, -à ʻraumeningas, stambusʼ ir lie. kója ʻviena iš porinių kūno dalių, kuriomis žmogus ar koks kitas padaras einaʼ, dėl semantikos dar plg. pvd. Stalakójis
(LPŽ II 795). Pastarojo lietuvių antroponimijos šaltinio duomenimis, Bartninkuose gyveno viena šeima, Marijampolėje – dvi šeimos, turėjusios šią pavardę.
Taigi galima manyti, kad pagal tą patį darybinį modelį buvo padarytas ir avd.
*Storkojis;
b) dėl eisenos: Šlub-iškė dr. Šil: avd. *Šlubis ar pan., plg. avd. Jasius Szlubis
1637 m. (IAK), dar plg. lie. šlùbis, -ė ʻkas šlubas, raišasʼ;
c) dėl regėjimo: Kušl-škė pv. Ldvn: pvd. Kušlỹs (LPŽ I 1140) ar pan., plg.
lie. kušlỹs, -; kùšlius, -ė ʻkas neprimato; aklys, spangys, žabalisʼ; Žvair-ỹnė drb.
23

Dėl termino žr. Urbutis 1978: 173.

24

Dėl lietuvių pravardžių ir prasivardžiavimų dar žr. Butkus 1995: 19–138; Zaikauskas 2004: 5.

25
26
27

Konkretūs motyvacijos atvejai nusakomi terminu motyvuotė (žr. Drotvinas 1987: 33).

Dėl šio modelio etnoniminės kilmės gyvenamųjų vietų vardų aiškinimo žr. Bilkis 2012: 99–118.
Plačiau dėl asmenvardinės kilmės agronimų tiriamame plote žr. Sviderskienė 2010a: 232–243.
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ž. Ss: avd. *Žvairys ar pan., plg. avd. Waliul Zwayris 1610 m. (IAK), dar plg. lie.
žvairỹs, - ʻkieno žvairos akys, kas žvairakisʼ.
2) Vertinimas dėl kalbėjimo būdo: Miketón-iškė pv. Lbv: avd. *Miketonis ar
pan., plg. lie. mikẽtis ʻkas mikčioja, miksi, užsikerta kalbėdamasʼ; Vekč-iškė ar.
Klvr: avd. *Vekčius ar pan., plg. lie. vekčióti, -iója, -iójo ʻmikčiotiʼ;
3) Vertinimas dėl judėjimo ir darbo spartos: Riõgl-iškis upl. Mrj: avd. *Rioglys ar pan., plg. Valentinum Roglis 1639 m. (IAK), dar plg. lie. rioglỹs, - ʻkas
nevikrus, nerangus, griozdas, kerėplaʼ (vandenvardžio reikšmė motyvacijos požiūriu – upelis, tekantis per Riogliui priklausantį žemės plotą) 28; Tupika ž. Brb –
greičiausiai iš pvd. Tupikas (LPŽ II 1086), plg. lie. tupkas, -ė Mrj šnek. ʻkas
tupinėja vietoje, lėtai dirba, lėtadarbisʼ;
4) Vertinimas dėl emocijų raiškos: Verksn-škės pv. Klvr: pvd. Verksnỹs (LPŽ
II 1195), plg. lie. verksnỹs, - ʻkas nuolat verkia ar greit pravirkstaʼ.
Visų šių žemėvardžių pamatiniams žodžiams būdinga neigiama konotacija,
slypinti apeliatyvinių asmenų pavadinimų reikšmėse.
Įdomus pasirodė tiriamoje medžiagoje pastebėtas asmenvardinės kilmės vedinys Vilkpaul-ynė mš. dalis KzR: avd. *Vilkpaulis ar pan., dėl kurio plg. lie.
vikas ir avd. Paũlius (LPŽ II 410; LVKŽ5 261). Vieta, greičiausiai, gavo vardą
dėl čia gyvenusio asmens / miško dalies savininko asmenvardžio Paũlius. Taigi
svarbiausias vietos požymis nusakomas šio sudurtinio onimo Vilkpaulis antruoju sandu -paul-: ‘Pauliaus gyvenamoji vieta / Pauliaus valdoma miško dalisʼ.
Kadangi anketoje jokių papildomų duomenų, komentarų nepateikta, belieka
spėjamai manyti, kad pirmasis dūrinio Vilkpaulis dėmuo vilk- perteikia tam tikrą (greičiausiai neigiamą) konotaciją.
Tiriant Marijampolės apskrities vietovardžių motyvaciją, taipogi pastebėta,
kad ne visi vietų vardai, kurių pamatinis žodis vikas, yra susiję su šiuo gyvūno pavadinimu tiesiogiai, t. y. reiškia jo paplitimo (gyvenimo, buvimo ar pan.)
vietas, pavyzdžiui, oronimas Vik-a-kalnis kln. Ss. Purviniškės dvaro ir kaimo
anketose rašoma, kad ši pakilesnė žemės dangos vieta yra d i r vo s e, kalnelis –
s mėl io. Iš šių aprašų aiškėja, kad pirmasis dūrinių sandas turi ir vertinamąjį
reikšmės komponentą, t. y. konotacinę semą ‘netikrasʼ29.
Vertinamąjį reikšmės komponentą, atrodo, turi ir kiti tiriamojo ploto sudurtiniai vietų vardai su „gyvūniniais“ pirmaisiais sandais, pavyzdžiui, oronimas
28

29

Galbūt neatmestina ir alternatyvi hidronimo Riõgliškis kilmės aiškinimo galimybė – jis galėtų
būti kilęs iš lie. riõglinti (-yti), -ina, -ino ‘nerangiai eiti, vilktisʼ, plg. Kur rioglini tu, rioglỹ? Mrj.

J. Lubienės teigimu, „rusų kalbos fitonimų ir mikonimų neigiamas emocinis vertinimas ypač
akivaizdžiai perteikiamas būtent vilko pavadinimu, nuodingieji augalai ar grybai vadinami
„vilkiniais“ (Lubienė 2012: 111).

Straipsniai / Articles

181

DALIA SVIDERSKIENĖ

Blus-a-kalnis aukšt. Igl: lie. blusà30; hodonimai Kurap-kelis (< *Kurapk-kelis)
kl. Gdl: lie. kurapkà; Rupuž-kelis kl. KzR: lie. rupùžė. Aptariamaisiais atvejais
konotacinė sema – ‘menkasʼ. Be to, kaip rodo šie nominaciniai vienetai, visi
gyvi padarai (blusa, kurapka, rupūžė) yra maži, galbūt dėl to būtent jų pavadinimai pavartoti įvardijimo procese norint nusakyti mažesnes negu įprasta topoobjektų (aukštumos ir kelių) apimtis.
Taigi pastebėtajai daliai vietų vardų dūrinių būdinga neigiama konotacija,
susijusi, ko gero, su apibrėžiančiais dūrinių sandais einančių gyvūnų pavadinimų semantika. A. Gudavičiaus teigimu, „gyvūnai kalboje paprastai vertinami
neigiamai“ (Gudavičius 2007: 87)31.
2.

VIETŲ VARDAI, PADARYTI IŠ VAIZDINGŲJŲ ŽODŽIŲ

Išraiškingą grupelę sudaro vietovardžiai, padaryti iš veiksmažodžių. Balos
vardas Marm-ỹnė Mrj sietinas su veiksmažodžiu marmti, mama, -jo, pavartotu šalutine perkeltine reikšme ‘blerbėti, plepsėti (verdant); smarkiai virtiʼ,
plg. Mama puodas – dar pradės bėgti sriuba Brt [pagrindinė reikšmė ‘su garsu
grimzti, skęstiʼ]. Kalno vardas Ùžkirsč-iai Lbv – sietinas su lie. užkisti, ùžkerta,
užkito prk. ‘kertant užversti, uždaryti; užstotiʼ, plg. Net paprasta akimi galima
buvo matyti priešakyje milžiniškus kalnus, kurie užkerta kelią (iš raštų) [pagrindinė
reikšmė ‘atskirti dalį nuo visumosʼ].
Tokio tipo nominacija, tikėtina, siekiama paveikti adresato vaizduotę, sukeliant tam tikrų su garsu (Marmỹnė) ir vaizdu (Ùžkirsčiai) susijusių asociacijų.
Tiriamoje medžiagoje buvo atkreiptas dėmesys ir į žemėvardžius, kurių darybos pamatas – ištiktukai, sietini su konotuotais veiksmažodžiais.
Pievos vardas Šnkšt-a-pievė KzR – sietinas su lie. šnkšt ‘čekšt, čiaukšt
(nupjovimui, nukirtimui žymėti)ʼ, plg. Aš tik šnikšt ir nupjoviau šniūrą Vv. Tokį
žemėvardžio darybos pamato pasirinkimą paremia ir šie lingvistinės geografijos duomenys, paaiškinantys, kokio pločio yra šniūras (lie. šniras ‘ilgas siauras žemės sklypas, rėžisʼ), kad vienu užsimojimu jį galima nupjauti / nukirsti:
Šniras – kap tik akėčia galima pereiti (tok s si au r a s) Brt32 . Ištiktukas šnkšt su30

Dėl jo darybos ir kilmės aiškinimo dar žr. LVŽ I 523.

31

Lietuvių fitonimų ir mikonimų motyvacijos tyrimai (Gritėnienė 2006; 2010: 163–181; 2013;
Lubienė 2012: 99–122; 2013: 52–70) šį pastebėjimą paremia.

32

Etnologės A. Čepaitienės teigimu, žemės plotas buvo skaičiuojamas lysvėmis, užuoganomis
(vienu kartu užimamu arti lauko baru), vagomis (10–12 cm pločio), akėčiomis (apie 1 m) (žr.
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sijęs su konotuotu veiksmažodžiu šnkštelėti, -ėja, -ėjo ‘staiga nupjauti <...>ʼ. Taigi veiksmo sukeltas įspūdis kalboje atkuriamas ištiktuku šnkšt.
Kalno vardas Zig-lius Prn – sietinas su ištiktuku zg, kuriuo, LKŽe2 duomenimis, apibūdinamos aplinkybės, kokiomis vyksta veiksmas – kartojant nusakomas 1. ėjimas, bėgimas mažais žingsneliais, 2. tabalavimas, švytavimas33.
Susiejus kalbamąjį ištiktuką su bendrakamieniu veiksmažodžiu zigaluoti, -uoja,
-avo ‘lakstyti, zagaliuotiʼ, plg. Kur dabar tep rengiesi zigaluot? Vv, aiškėja, kad šiame plote greičiausiai aktualizuota pagrindinė ištiktuko reikšmė kartojant nusakomam ėjimui, bėgimui mažais žingsneliais žymėti. Taigi topoobjekto įvardijimo procese (galbūt dėl kalno statumo) darybos pamatu pasirinktas ištiktukas
zg, matyt, ketinant pabrėžti, paryškinti juo nusakomą veiksmą – bėgimą mažais žingsneliais.
3.

VIETŲ VARDAI, PADARYTI
IŠ ETNOKULTŪRINĮ KONOTACINĮ
KOMPONENTĄ SAVO REIKŠMĖJE
TURINČIŲ ŽODŽIŲ

„Kai kurie mokslininkai nurodo etimologinę bei etnokultūrinę reikšmes (ar
reikšmės dalis), kurios vienų laikomos dalykinės reikšmės, kitų – konotacinės
reikšmės dalimis. Pvz., etnokultūrinę reikšmę turi tik tie žodžiai (leksemos),
kurie pavadina specifines realijas“ (Lubienė 2009: 21). Pritariant pastarajai nuomonei (etnokultūrinė reikšmė yra konotacinės reikšmės dalis34) ir žvelgiant iš
Čepaitienė 2013: 298). Dar plg. lie. akčios ‘labai siaura žemės juostaʼ: Rėžis – dvejos akčios Rm
(iliustracinis sakinys iš kito ploto).
33

34

Iliustracinis sakinys su šiuo ištiktuku žodyne užrašytas iš kito ploto: Tabaluoja kaip mazgas zg,
zg, zg Ds.

Įdomus ir besisiejantis su etnokultūrine reikšme, arba su konotacine reikšmės dalimi, yra Vig
manto Butkaus, tyrusio literatūros topografiją, surastas ir aprašytas, kaip jis pats teigia (šiam
teiginiui nepritarti neįmanoma), „labai intriguojantis“ Patricko Churos tyrimo fragmentas: „jis
Henrio Davido Thoreau knygos Voldenas, arba gyvenimas miške (1854), kurios sudedamoji dalis
yra Voldeno planas, analizei, jos aiškinimui greta įprastos literatūrinės analizės pasitelkė matininkystę: ir kaip mokslą, ir kaip praktiką. Sekdamas Thoreau (jo knyga, užrašais, dokumentais),
pats matavo Voldeną, jo apylinkes, paraleliai Voldeno, arba gyvenimo miške studijoms, studijavo
šių vietų planus, topografinius žemėlapius. Svarbiausios apibendrinamosios Churos tyrimo išvados: k ie k v ie n a s ko n k r e t u s g a mt o s , g a mt i n ė s v ie t ov ė s f a k t a s s i mb ol i z u oj a s ie lo s f a k t ą , vadinasi, k uo į d ė m i au s t u d ijuo s i g a mt ą (šiuo atveju – per matininkystę), t uo
ge r i au s u p r a s i s a ve, tad Vol d e n o i r jo a p y l i n k i ų m a t a v i mo d a r b a i Thoreau bu v ę
d v a s i n i s u ž s i ė m i m a s , p a s au l i o s up r a t i mo b ū d a s , kurį jis „išrašė“ garsiąja savo knyga“
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šių dienų pozicijos, kai modernybė ir industrializacija išstumia iš gyvenimo
tam tikrus specifinius tautos gyvensenos reiškinius, skelbti aptariamosios tematikos publikaciją nepaminėjus keleto tarpukariu iš gyvosios kalbos užrašytų
vietų vardų su išlikusiais beekvivalenčiais žodžiais35, pavadinančiais minėtas
specifines tautos realijas36, kurių nėra kitų tautų kultūroje, būtų neleistina.
Šią grupelę sudaro (a) istorinės praeities realijų pavadinimai: mažažemių
sklypininkų pavadinimas (išlikęs oikonime) Dažininkai (t. Dažinykai) bk.
(Daukšių) dalis Pdvn: lie. dažininkas ‘mažažemis, sklypininkasʼ (dar žr. LVŽ
II 143–144), (b) mato pavadinimas (išlikęs agronime) Preñtai ar. Ss: lie. preñtas ‘senovės ilgio matas (maždaug 4,5 m); ploto matas (maždaug 18,66 m2)ʼ, plg.
Pirkau margą ir devynis prentùs žemės Kt.
Dar vienas mato pavadinimas márgas ‘žemės matasʼ, gausiau išlikęs tiriamojo
ploto vietovardžiuose Márgai kln. Igl, Lbv; Marg-ẽliai pv. Brb; Marg-ẽlis kln.
Ldvn, Ss; 2 pv. KzR; Kal-ia-margis kln. KzR; Pst-a-margis kln. KzR, čia,
kaip tautiniu savitumu pasižyminčios leksikos reprezentantas, gali būti minėtinas tik iš dalies. Margas – žodis kilęs iš vokiečių kalbos morgen – rytas, apskaičiuojamas plotu, kurį galima suarti nuo pusryčių iki pietų (Čepaitienė 2013:
297). Vokiškas margas mažesnis už mūsiškį. Lietuviškas margas – 0,71 ha; senasis karūnos (Lenkijos) margas lygus 0,59 ha (dar žr. Martinkėnas 2011) 37.
„Materialusis daiktų pasaulis turi reikšmingą, jo tvarką lemiančią ypatybę.
Jis yra proporcingas. Čia vienas daiktas, įrankis, rakandas ar baldas dera su kitu,
telpa kitame ar įtalpina kitą“ (Čepaitienė 2013: 295). Šiam etnologės teiginiui
neprieštarauja vietos vardas Traina pv. Prn, padarytas, tikėtina, iš lie. tranas
‘vežimo dalis – prie užpakalinio skersplaučio pritvirtintas dvišakas lovelis, į
(Butkus 2011: 59). Šią citatą papildo ir kalbininkės Giedrės Čepaitienės pastebėjimas, paremtas Jokūbo Minkevičiaus mintimi: „tauta santykiauja su savo gamta psichologiškai, estetiškai ir
etiškai“, o tautos dorovė išplaukianti iš jos natūros ir kultūros simbiozės (cit. iš Čepaitienė 2007:
256).
35

36
37

Dėl šio termino žr. Gudavičius 2007: 89; 2009: 93–96. Reginos Kvašytės teigimu, tautiniu savitumu pasižyminčiai leksikai įvardyti įvairių šalių kalbininkai vartoja terminus lakūna, regioninė geografinė leksika, kultūriniai skoliniai, beekvivalentė leksika. Lietuvių kalbotyroje tinkamiausiu
laikytinas terminas beekvivalentė leksika, kalbininkės nuomone, yra sąlygiškas (plačiau žr. Kvašytė 2009: 56–67).
Dėl sąvokos realija vartojimo plačiau žr. Maksvytytė 2012: 50–56.

Lingvistinės geografijos duomenys tiriamajame plote paliudijo ir kitą, apie metrologiją senovės
Lietuvoje rašiusio Vinco Martinkėno (žr. Martinkėnas 2011) paminėtą, mato pavadinimą katis,
kártis ‘toks saikas biriems daiktams seikėtiʼ: Katį miežių gavau Klvr; Jis du karčiùs kviečių užsimeta Grš; Jam katis rugių nešti tik juokai Gdl; Katį bulvių pasodyk AlksnV; Seniau žmonės javus mieruodavo kačiais Šn. Deja, Marijampolės apskrities vietovardžių inventorius pastarojo, išlikusio
tiriamojo ploto toponimijoje, nepaliudijo.
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kurį įleidžiamas pertrauktis; pertrauktis kartu su loveliuʼ. Šiauliškių k. Žemės
vardų anketoje rašoma: vidury pievos šakojasi. Nurodyta priežastis, dėl kurios
denotatas buvo pavadintas būtent tokiu vardu, yra aiški ir suprantama: pievos
konfigūracija įvardytojui priminė dvišakį lovelį su įleidžiamu pertraukčiu, kurie „dera pagal formas ar matmenis. Dera tarpusavyje visa žmogaus kuriama ir
sukurta aplinka kaip sistema, kurios pagrindinis atskaitos vienetas yra jis pats –
žmogus“ (ten pat)38.
4.

ASOCIACINIAI IR STEREOTIPINIO VERTINIMO REIKŠMĖS VIETŲ VARDAI

J. Berezovič teigimu, prie konotacijų šlyja asociacinis toponimų fonas. Ypatingas ekstralingvistinis kalbamojo komponento statusas sąlygotas tuo, kad šis
neturi lingvistinės verifikacijos. Jis gali būti eksplikuotas motyvacijos aktuose,
bet ne pačios nominacijos (plg. Березович 2001: 8). Kaip pavyzdį tyrėja pateikia vietų vardus Темник (ež.), Тёмной (upl.), Бездённое (ež.), Бездонный (tv.),
padarytus iš apeliatyvų темный (tamsus) ir бездонный (bedugnis), lydimus pateikėjų komentarų „tamsus ežeras, ten piktosios jėgos vedžioja žmones, po to
juos paskandina“; „ten kapinės ir upelis toks niūrus, baisi vieta“; „ten nėra dug
no; žmonės kalba, kad ten velniai pasirodo“; „jame senoliai maudytis draudė;
baisi vieta, ji be dugno“. Tokio pobūdžio reakcijų pastovumas ir pasikartojimas
liudija tai, kad atitinkamos prasmės gali įgyti kalbinių konotacijų statusą (dar
žr. ten pat).
Regis, tai, kas pasakyta, siejasi ir su Renatos Gžegorčykovos stereotipo samprata. Ji stereotipu laiko nusistovėjusias reikšmės konotacijas, su atitinkamu
tikrovės reiškiniu susijusias asociacijas, įtvirtintas kalboje frazeologizmais ir
kitais sąlygiškai stabiliais junginiais. Aloyzas Gudavičius, argumentuodamas
savo teiginį, kad lingvistikoje stereotipo sąvoka kartais suprantama labai plačiai,
ir pateikia pastarąjį kalbininkės stereotipo sampratos pavyzdį (žr. Gudavičius
2007: 156). Mūsų atveju, ko gero, tikslesnė ir labiau besisiejanti su straipsnio
tema yra ši žodžio stereotpas reikšmė: ‘visuomenės sąmonėje funkcionuojantis supaprastintas, schematizuotas, emociškai nuspalvintas kokio nors objekto
vaizdinysʼ (TŽŽ: 704). Ją paremia ir pavyzdys iš tarpukario anketų medžiagos:
Petkeliškių k. anketoje užrašytas durpyno vardas Šeldekšnýnas kitaip Vélniaraistis
38

Kita vertus, galbūt agronimas galėtų būti sietinas su lie. tranas reikšme ‘medžio gabalas, iš kurio skeliamos skalos, skalmedisʼ; dėl semantikos dar plg. Klỹnai dr., 2 pv. Brb: lie. klỹnas ‘trikampio pavidalo žemės plotas <...>ʼ (Vartų k. „Žemės vardų“ anketoje rašoma: išsidalinti smaili
sklypeliai laukų).
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(Šeldekšnýnas ‖ Véln-ia-raistis drp. Vv), objekto apibūdinimo skiltyje rašoma
neišdžiūstamas durpynas. Pirmasis vardas reiškia šeldekšnių priaugusią vietą, kitas – sietinas su apeliatyvu vélnias. Antrasis žemėvardis vertinamas pritaikant
tam tikrą nesikeičiantį standartinį požiūrį kur velniai, ten sunkumai ir nesėkmės,
nekreipiant dėmesio į individualią vietos vardo reikšmę ‘šeldekšnių priaugusi vietaʼ (lie. šeldẽkšnis ‘šaltekšnių šeimos krūmas ar medis (Frangula)ʼ). Taigi
vietovardžiu Šeldekšnýnas parodomas gana stereotipiškas, emociškai nuspalvintas vietos, kuri apibūdinama kaip neišdžiūstama, įsivaizdavimas ir neigiamas
vertinimas.
„Etninių stereotipų tyrimas yra aktualus, nes su etninėmis grupėmis siejami stereotipai turi įtakos žmonių elgesiui, atspindi konkrečiai bendrijai būdingą pasaulio suvokimą ir nuostatas dėl kitų žmonių“ (Papaurėlytė, Župerka
2010: 185). Kitu atveju leksiškai neutralus lauko vardas Abrom-ỹnė l. Mrj turi
gretiminę lytį Žyd-ỹnė. Priesagos -ynė vediniai, padaryti iš asmenvardžių, tiriamame plote žymi žmonių gyvenamąsias ar gyventas vietas (plg. Ambrazas
2000: 55). Taigi Abromỹnė: avd. Abrõmas (LPŽ I 60; LVKŽ5 39) motyvacijos
požiūriu – ‘Abromo gyvenamoji vietaʼ. Gyvojoje kalboje vartojamo kito žemėvardžio Žydỹnė: lie. žỹdas, -ė reikšmė – ‘žydų tautybės žmogaus gyvenamoji
vietaʼ – papildo, patikslina pirmojo vietovardžio reikšmę (‘Abromo, kuris yra
žydų tautybės žmogus, gyvenamoji vietaʼ) 39 ir, matyt, parodo įvardytojo požiūrį
į kitą, kitokį (kitos tautos, kitos kalbos, kitokių papročių) žmogų, gyvenantį /
gyvenusį šioje vietoje. Į jį žiūrima kaip į „svetimą“, nepalankiai (plg. Papaurėlytė, Župerka 2010: 199) 40.
5.

REZULTATŲ APTARIMAS (A), IŠVADOS (B),
REKOMENDACIJOS (C)

A. Straipsnyje pateikta Marijampolės apskrities anketose XX a. ketvirtajame
dešimtmetyje iš gyvosios kalbos užrašytos medžiagos dalis, susijusi su vieno ar
kito kaimo aplinka, gyventojais, leido dar kartą41 pastebėti, kad išlikusios anketos, jų autentiški duomenys, yra atskiras svarbus tarpukario palikimo vienetas.
39

1923 m. visuotinio gyventojų surašymo duomenimis, Marijampolės apskrityje gyveno 6,42 %
žydų. Kitų apskrities gyventojų tautinė sudėtis buvo tokia: lietuvių – 87,92 %, vokiečių – 3,42
%, lenkų – 1,31 %, rusų – 0,33 %, dar kitų – 0,60 %. Plačiau dėl tiriamojo ploto demografinių
duomenų žr. Subačius 2009: 228.

40

Dar plg. kalbininkės Giedrės Čepaitienės pastebėjimą „skirtingos tautos skirtingai traktuoja
„savą“ ir „svetimą“ (Čepaitienė 2007: 257).

41

Plg. Sviderskienė 2012a: 240.
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Tyrimas atskleidė tam tikrą šio Lietuvos ploto žodžių fondo dalį, išlikusią
vietovardžiuose: ne tik ekspresyvią, paremtą emocijų raiška, bet ir vulgarią,
menkinamąją.
Straipsnyje buvo prisimint ir kai kurie tarpukariu užrašyti vietovardžiai,
kurių pamatiniai žodžiai (dažininkas, preñtas) drauge su išnykusiomis realijomis bei jas lydinčiomis kultūrinėmis konotacijomis, jau pasitraukę iš aktyviosios vartosenos.
Žodžiai mudrùs, skaistùs, apibūdinantys žmogų (gyvą padarą), yra poros tiriamojo ploto vietovardžių nominacijos pamatas. Tai neprieštarauja teiginiui,
kad emocinis komponentas teikia žinių apie adresanto (įvardytojo) santykį su
pavadinamu objektu. Tačiau neišleistina iš akių ir tai, kad suvokdamas tam tikrus žemės dangos paviršiaus objektus kaip jutiminius, adresantas (įvardytojas)
mato tarsi daugiau, negu yra iš tikrųjų42 .
Straipsnyje aptarti keli žemėvardžiai, padaryti iš pravardinės kilmės asmenvardžių. Čia pragmatiniu aspektu ir buvo vertinami būtent šie asmenvardžiai
(žemėvardžių pamatiniai žodžiai). Daugelis iš jų padaryti pagal tam tikrą veiksmažodinę ypatybę – veiksmą, veiklos pobūdį (Rioglỹs, Šlùbis, Tupikas ir kt.) ar
būseną (Verksnỹs) iš veiksmažodžių, kurių reikšmė ʻprastai, neaiškiai kalbėtiʼ
(miksti, veksti), ʻlėtai, šlubuojant, nerangiai, judėtiʼ (riõglinti, šlubúoti, tupinti). Neigiamas vertinimas čia paremtas pajuoka (Kušlỹs, Vekčius, Žvairỹs ir kt.)
ir menkinimu (Storkojis). Pastarųjų vertinimo atspalvių tiesioginė raiška galėjo
atsirasti esant familiariam bendravimo būdui, bendraujant buitinėje aplinkoje.
Iš šių asmenvardžių įmanoma spręsti ir apie bendruomenės atstovų tarpusavio
santykius. Lygiaverčiais jie, ko gero, nelaikytini – pajuoka ir menkinimas, regis,
susiję su „stovinčiais laipteliu žemiau“.
Analizuoti pavyzdžiai taip pat parodė, kad tiriamojo ploto atstovai niekina
lėtadarbius. Šis pastebėjimas siejasi su istoriko Petro Kalniaus pastebėjimu: kitų
regionų lietuviai, visuotinai pripažindami Suvalkijos gyventojų perdėtą šykštumą, kartu mano, jog tai yra ir gana teigiamas jų bruožas, ekonomiškumas
gerąja prasme, kad šis bruožas nulemia suvalkiečių racionalesnį ūkininkavimą,
didesnį tvarkingumą ir darbštumą (plačiau žr. Kalnius 2002: 23–52). Taigi tiriamosios etninės srities ir kitų Lietuvos plotų atstovų nuomonės, susijusios su
darbštumu, sutampa.
Nesklandus bendruomenės narių kalbėjimas „savų“ ne tik nelieka nepastebėtas, bet ir neįvertintas – akivaizdu, neigiamai. „Garsiakalbiai, lėtakalbiai,
kalba taupi, tiesi, net stačiokiška“ – apie suvalkiečių (zanavykų) kalbą ir kalbėseną rašo kalbininkas K. Župerka, aiškinęsis, į kokias tarminės kalbėsenos
42

Emotyvais gali būti apibūdinamos ir subjektyviai suvokiamos konkrečios aplinkybės (dėl šio
teiginio žr. Jakaitienė 2010: 163).
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apraiškas kreipia dėmesį nekalbininkai ir kokiais metakalbiniais komentarais
tarminė šneka yra apibūdinama nelingvistiniuose tekstuose (plačiau žr. Župerka 2006: 178–191). Iš to, kas pasakyta, galima spręsti, kad pačių tiriamojo ploto
gyventojų ir kitų etninių sričių atstovų vertinimai, susiję su „garsiakalbiais“ ir
„lėtakalbiais“, sutampa tik iš dalies.
Tarpukario medžiagos masyve pastebėta semantiškai susijusių helonimų pora Šiknãbalė ir Uodeglė yra tinkamas pavyzdys tiriant vietovardžius pragmatiniu aspektu. Pragmatika tiria santykius tarp komunikacijos priemonių ir jų vartotojų. Pragmatika ir yra tai, kaip semantiką suvokia klausytojas (plg. Župerka
2008: 42). Taigi įvardytojas atliko tam tikrą kalbinį veiksmą, kurį suprantamu
būdu „perdavė“ bendruomenei. Neišleistina iš akių ir kita galimybė: galbūt kalboje nerasta alternatyvios tinkamos raiškos priemonės vietai pavadinti vienu
vardu, todėl informacija perteikiama dviejų vardų deriniu.
Pastebėta, kad dalis vietų vardų gyvojoje kalboje varijuoja (Abromỹnė ‖ Žydỹnė, Pauliùko kálnas ‖ Triedakalnis, Šeldekšnýnas ‖ Vélniaraistis), tokiu būdu visapusiškiau išreikšdami tiek denotatinį, tiek konotacinį savo semantikos turinį.
Asociaciniai vietų vardai (Abromỹnė ‖ Žydỹnė, Šeldekšnýnas ‖ Vélniaraistis) neapibūdina denotato, nes padaromi iš koegzistuojančio leksiškai neutralaus vietovaržio pagal jo semantinį panašumą. Taigi šis vietos vardas apibūdina
ne topoobjektą, bet kitą vietos vardą pagal jo sukeliamas asociacijas, paremtas
stereotipiniu mąstymu. Jeigu vienu iš variantiškai vartojamų vardų išreiškiamas santykis yra tarp denotato ypatybių ir šio vardo, tai kitu, asociaciniu vardu,
išreiškiamas santykis yra tarp jo ir minėto koegzistuojančio leksiškai neutralaus vietos vardo. Asociacinis vardas yra tarsi žaismas kitu jo vardu. Jeigu asociacinio vietovardžio pamatas yra koks nors objekto (šiuo atveju raisto) vardas
(Vélniaraistis : vélnias, rastas), tai kitu vardu įvardintai vietai (Šeldekšnýnas : šeldẽkšnis) tarsi primetamos to objekto ypatybės, kuriomis iš tikrųjų ši nepasižymi.
Iš tyrimo išryškėjo subjektyviai emociškai ir kultūriškai svarbių (savi)identifikacijos pavidalų kontūrai. Analizuoti atvejai parodė, kad šiame plote pasireiškia visiems lietuviams būdingas polinkis į paprastai neigiamą emocinį vertinimą43. Galbūt tai iš dalies lėmė tiriamos medžiagos specifika – vietovardžiai
užrašyti iš gyvosios kalbos. Šiai prielaidai, atrodo, neprieštarauja ir R. Marcinkevičienės pastebėjimas, kad „stiprus neigiamo vertinimo ir šnekamosios stilistinės konotacijos ryšys <...>“ (Marcinkevičienė 2011: 31).

B. Aptarus rezultatus, galima daryti išvadas.
Verbalinį poveikį daro vietų vardai, kuriais apeliuojama į adresatą. Tam tikrų
leksemų pasirinkimas – ar vardo pamatas yra emotyvas, ar ekspresyvas – tai ir
43

Dėl šio teiginio žr. Gudavičius 2009: 99.
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nulemia topoobjekto įvardijimo intenciją. Kaip žinoma, emotyvai veikia adresato jausmus, ekspresyvai – vaizduotę. Adresato reakcijos išreiškiamos tiesiogiai ir pateikiamos vertinančių komentarų forma, tokiu būdu leidžiančių spręsti
apie perlokucinį vietovardžio efektą.
Savo denotatiniu pamatu emotyvinė leksika yra situacinė, kadangi emocijos glaudžiai susiję su jas patiriančiu subjektu ir jas sukeliančiu objektu. Taigi ir
vietų vardai, kurių darybos pamatas yra emotyvas, laikytini situaciniais.
Situaciniai yra ir iš ekspresyvų padaryti vietų vardai, ypač tada, kai situacija
taikoma kito tipo situacijai, su pirmąja susijusiai panašumo ir (ar) kitais ryšiais
(Marmỹnė, Ùžkirsčiai).
Tam tikrų stilistinių figūrų funkciją tiriamojo ploto „kraštovaizdžio tekstuose“ atlieka ne tik vietų vardai Plerva, Šnkštapievė, Ziglius, bet ir antropomorfizuoti vietovardžiai Mùdrė, Pupučiai, Skastė bei kiti. Tokiu būdu realizuojami
įvairūs ilokuciniai adresanto (įvardytojo) sumanymai.
Antropomorfinis topoobjektų įvardijimas adresato atžvilgiu neišvengia tikrovės atspindėjimo deformacijų, todėl negali būti pakankamai informatyvus.
Siekiant, kad adresatui būtų lengviau atpažįstami topoobjektai, vietoj platesnės reikšmės vieno vietos vardo gali būti pasirinkt konkretesnės reikšmės
du vardai, sustiprinantys tiek aiškumą, tiek vaizdingumą (semantiškai susijusių
helonimų pora Šiknãbalė ir Uodeglė).
Tyrime pasitelkta vietų vardų grupė, kurios vienetuose užfiksuoti pravardiniai asmenvardžiai, atskleidė etninės srities atstovams būdingą požiūrį į bendruomenės narių būdo, išorės, elgesio bruožus.
Varijuojančios žemėvardžių lytys parodė, kad jų koegzistavimas gyvojoje
kalboje leidžia tiriamojo ploto bendruomenei geriau suvokti vietovardžių reikšmes, lydimas emocinio, stereotipinio vertinimo, bei dalintis šiomis kompetencijomis tarpusavyje.
Iš vietovardžių galima spręsti ir apie stereotipus, palaikomus etninės srities
atstovų, nes šie yra pagrįsčiausi.
Pragmatinės lingvistinės Marijampolės apskrities vietovardžių analizės rezultatai parodė, kad onimo (vietovardžio) suteikimas galėtų būti kvalifikuojamas kaip kalbinis veiksmas, apibūdinantis įvardytoją. Šis parenka optimalią
kalbinę priemonę, tikslingai ją nukreipia adresatui, ketindamas jį efektyviausiai
paveikti įvardijimo situacijoje. Tokiu būdu atsiskleidžia įvardytojo pasaulėjauta
ir pasaulėžiūra, t. y. jo, kaip tam tikros etninės srities atstovo, kuriam svarbu tai,
ką jis daro – įvardija vietas. Tik tuomet jos tampa pažįstamos, apgyvendintos,
sutapatintos su konkrečia tautine bendrija ir kultūra.
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C. Ateityje tyrėjo dėmesio lauktų ir kitos pragmatinės požymių sritys. Pavyzdžiui, galimà neigiama motyvacijos požymio reikšmė „moteriškas“44 (dėl jo
rusų kalboje žr. ППК: 118). Čia neišleistina iš akių, kad „leksinis fonas turi tautinę specifiką“, „skirtingose kalbose ekvivalentiški žodžiai gali kelti skirtingas
asociacijas“ (Gudavičius 2009: 101).
Specialaus dėmesio laukia ir vietų vardai, padaryti iš lie. gùdas (pavyzdžiui, Gud-ã-pievė pv. Klvr; Gùd-a-raistis pv. Gdl ir kt.). Kadangi gùdas nėra tikrasis etnonimas, geografiškai jis nėra susijęs su kuria nors teritorija, tauta (plg.
Karaliūnas 1999: 44), taigi, remiantis vietovardžių aprašais anketose, kiekvienu
konkrečiu atveju tektų aiškintis, kada lie. gùdas vartojamas reikšme ‘baltarusis
(kartais lenkas ar rusas)ʼ, kada pirmasis dūrinių sandas turi ir vertinamąjį reikšmės komponentą.
Ateityje (1) morfopragmatiniu aspektu turėtų būti įvertinti ir vietų vardai,
turintys deminutyvų / pejoratyvų darybai būdingas priesagas; (2) kaip vietų
vardų koegzistavimas šnekos aktuose priklauso nuo kalbinės situacijos – oficia
liosios ir buitinės (ypač oikonimų klasėje); (3) aktuali būtų pragmatinė vietų
vardų analizė, paremta kelių nominacinių situacijų, priklausančių skirtingiems
sinchroniniams pjūviams, priešpastatymu. Pastarosios analizės rezultatai iš dalies padėtų nustatyti besikeičiančios „onomastinės mados“ požymius (šiuolaikiškumą, kaitą ir pan.).
Taigi Marijampolės apskrities vietovardžių inventorizacija pragmatiniu aspektu pradėta. Straipsnyje išdėstyti pastebėjimai yra būtina prielaida išsamesniems toponimijos tyrimams iš aptartos perspektyvos, nes keliamam straipsnio
tikslui įgyvendinti panaudoti vietų vardai sudarė tik menką turimo duomenų
banko dalį. Kitų Lietuvos plotų vietovardžių analizės įtraukimas į pragmatikos
tyrimus ženkliai išplėstų lietuvių toponimikos akiračius ir leistų nagrinėti vietovardžių pragmatinę problematiką platesniu mastu – kitų šalių panašaus pobūdžio tyrimų kontekste.

44

Pavyzdžiui, Bób-a-kalnis mš. dalis Mrj ir kt.
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OBJEKTŲ NUORODŲ IR KITI SUTRUMPINIMAI

ar. – arimas

mš. – miškas

avd. – asmenvardis

prk. – perkeltine reikšme

aukšt. – aukštuma

plk. – pelkė, pelkėta vieta

b. – bala

pv. – pieva

bk. – bažnytkaimis

pvd. – pavardė

dr. – dirva

rst. – raistas

drb. ž. – dirbama žemė

šnek. – šnekamąja kalba

ež. – ežeras

up. – upė

kln. – kalnas

vlg. – vulgarizmas, vulgariai

malon. – maloninis, maloniai

ž. – žemė

drp. – durpynas

tv. – tvenkinys

kl. – kelias

upl. – upelis

l. – laukas

vv. – vietovardis

menk. – menkinamasis, menkinamai

		

LOKALIZACIJOS NUORODŲ SUTRUMPINIMAI

AlksnV – Alksnnai (Vilkavškio r.)

Lbv – Liubãvas (Kalvarjos sav. ter.)

Brb – Balbiẽriškis (Prenų r.)

Lp – Léipalingis (Drùskininkų sav. ter.)

Bb – Bãbtai (Kaũno r.)

Brt – Batninkai (Vilkavškio r.)

Ldvn – Liudvinãvas (Marijámpolės sav. ter.)
Mrj – Marijámpolė

Dmk – Domekava (Kaũno r.)

Pdvn – Padovinỹs (Marijámpolės sav. ter.)

Gdl – Gudẽliai (Marijámpolės sav. ter.)

Prn – Prenai

Ds – Dùsetos (Zaras r.)

Grš – Grškabūdis (Šaki r.)

Igl – Igliškliai (Marijámpolės sav. ter.)

Pkn – Pakúonis (Prenų r.)

Rm – Ramýgala (Pãnevėžio r.)

Ss – Sasnavà (Marijámpolės sav. ter.)

Jrb – Jùrbarkas

Šil – Šilavótas (Prenų r.)

Klvr – Kalvarijà (Marijámpolės sav. ter.)

Vlkv – Vilkavškis

Jrgž – Jùrgežeriai (Kalvarjos sav. ter.)
Kt – Ketùrvalakiai (Vilkavškio r.)
KzR – Kazl Rūdà

Šn – Šunska (Marijámpolės sav. ter.)

Vv – Veiveria (Prenų r.)
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On Pragmatic Linguistic Analysis of Place
Names (Based on the Place Names of
Marijampolė County)
S U M M A RY
In addition to word-formation, semantics and other specific characteristics of place
names in the studies of regional toponymy, other general linguistic – pragmatic sphere
related aspects could be taken into consideration as well. A pragmatic linguistic approach
towards place names would expand the boundaries of toponymic analysis. It would also
preserve complex multi-aspect research relevance.
The diversity of research of place names from the perspective of pragmatic linguistics
presented in the article shows that there is a possibility of several directions of research of
the onyms under analysis. In this case, a relevant research field is the search for a pragmatic component in the meaning of a socially perceived and encoded proper name. In the
present research the research object is a pragmatic component in the meaning of the onym,
with connotation as the principal concept of the research field.
In order to single out the components of pragmatic nature in the meanings of place
names, the importance of the situation of naming a toponym object should be taken into
consideration by highlighting the intention of the addresser (in our case – the name-giver)
in respect of the addressee as well as the reactions of the addressee him / herself.
The research material is unique data of toponymy from the questionnaires of interwar
Lithuania which are stored in the Onomastics Department of the Institute of the Lithuanian Language. Whereas a pragmatic linguistic analysis of place names from a single
ethnic region is a continuity of the previous research of place names from Marijampolė
County recorded during the interwar period in terms of word-formation and origin, the
place names from the same county, recorded from the actual language usage, have also
been selected as the basis for this research. In pursuance of the goal, the following objectives were raised: 1) to find examples of places names in the research material with a) an
emotive word, b) an expressive word, c) a word with an ethnic-cultural connotative component in its meaning as the base word and to discuss them; 2) to identify the examples
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of place names of the meaning based on certain associations in the interwar material and
to discuss them.
Bearing in mind that an emotional evaluation is lexically expressed in three ways, i.e.
the root of the word as the basis of nomination, derivational affixes and the figurative use
of words, it should be noted that the places names with the suffixes characteristic of the
formation of diminutives / pejoratives remained outside the focus of attention.
The descriptions and comments recorded in the questionnaires, which help to identify
the addressee’s position, have also been selected as the research object. In the material under analysis the addressee’s position does not only reveal in the descriptions expressed by
information providers on the peculiarities of the toponym object being named but also in
the description of the conditions under which the place is given its name.
To achieve the goal and objectives, the article applied the following methods to the
research material: 1) word-formation analysis method; 2) componential analysis method;
3) descriptive method with comparative method elements.
The units of interwar material were first evaluated from the perspective of word-formation by applying a structural-grammatical analysis method developed by A. Vanagas for
the analysis of the names of water bodies which can also be easily applied to the analysis
of the place names of other classes (sub-classes). After identifying the base words of place
names and their morphological and lexical status on the basis of this method, the research
further focused on the “Dictionary of the Lithuanian Language” (2013). The connotative
differences of base words became clear from the abbreviations provided in the dictionary
and a componential analysis of the meanings of these words. What is more, the descriptions of place names recorded in interwar questionnaires and the comments of information
providers were analysed; as mentioned before, they revealed the addressee’s reactions. In
this way, the toponymic material under analysis was evaluated through the prism of experience of the language users from a specific ethnic region.
The research revealed a certain part of the fund of words from the specific Lithuanian
region surviving in place names: not only expressive, based on the expression on emotions,
but also vulgar and pejorative.
The article also recalls certain place names recorded in the interwar period with the
base words (dažininkas, preñtas) already withdrawn from active usage together with defunct realia and the accompanying cultural connotations.
The place names appealing to the addressee make a verbal impact. The choice of certain lexical properties – whether the base word is an emotive or expressive word – determines the intention of naming a toponym object. As it is well known, emotive words appeal to the addressee’s feelings, while expressive words affect his / her imagination. The
addressee’s reactions are expressed directly and provided in the form of evaluative comments, thus enabling to decide on the perlocutionary effect of the place name.
Emotive lexis is situational by its denotative base because emotions are tightly linked
with the subject experiencing them and the object arousing them. Hence, place names
with an emotive word as their base word should also be considered situational.
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What is more, the place names formed from expressive words are also situational, especially in cases when the situation is applied to the situation of a different type, which is
related to the former by similarity and / or other relations (Marmỹnė, Ùžkirsčiai).
The function of certain stylistic figures in the “landscape texts” of the region under
discussion is not only performed by place names Plerva, Šnkštapievė, Ziglius but also by
anthropomorphized place names Mùdrė, Pupučiai, Skastė and others. In this way, various
illocutionary intentions of the addresser (the name-giver) are realised.
Anthropomorphic naming of toponym objects from the perspective of the addressee
does not escape the deformations of the reflection of reality; thus, it cannot be sufficiently
informative.
To make toponym objects more easily recognizable to the addressee, two names of a
more specific meaning can be selected instead of one place name of a broader meaning in
order to strengthen both clarity and picturesqueness (a pair of semantically related helonyms Šiknãbalė and Uodeglė).
A group of place names with nick-name related personal names recorded in its units
used in the research revealed an approach characteristic of the representatives of the ethnic region towards the traits of personal manners, exterior looks and behaviour of certain
community members.
The varying forms of place names (Abromỹnė ‖ Žydỹnė, Pauliùko kálnas ‖ Triedakalnis,
Šeldekšnýnas ‖ Vélniaraistis, etc.) showed that their co-existence in the actual language usage enables the community of the area under analysis to better understand the meanings
of place names accompanied by an emotional and stereotypical evaluation and to share
these competences among themselves.
In addition to the above, place names enable us to decide about stereotypes supported
by the representatives of the ethic region because they are most valid.
The observations presented in the article are a necessary precondition for more thorough toponymic research from the perspective under discussion because the place names
used to achieve the goal raised in the article account for a small share of the available databank only. The inclusion of the analysis of place names from other Lithuanian regions in
pragmatic research would substantially expand the horizons of Lithuanian toponymy and
enable the analysis of place-name related pragmatic problems on a broader scale – in the
context of similar research of other countries.
Įteikta 2015 m. spalio 19 d.
DA L I A S V I DE R SK I E N Ė
Lietuvių kalbos institutas
Petro Vileišio g. 5, LT-10308 Vilnius, Lietuva
dalia_sviderskiene@lki.lt,
daliasviderskiene@gmail.com
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Mok s l i n ių t y r i mų k r y pt y s : lietuvių rašomosios kalbos
istorija, senosios ir dabartinės lietuvių kalbos sintaksė ir
semantika.

JANO OTRĘBSKIO
GRAMATYKA JĘZYKA
LITEWSKIEGO (III – 1956, I –
1958, II – 1965): ISTORIJA IR
DABARTIS
Jan Otrębski’s Gramatyka języka litewskiego
(III – 1956, I – 1958, II – 1965): History
and Today
A NOTACI JA
Straipsnyje aptariama Jano Otrębskio parengtos Gramatyka języka litewskiego (I, II, III)
rašymo ir leidybos eiga, gramatinio aprašo turinys ir pateikimo būdas. Klasikinė, į duomenų grupavimą, o ne teorinius klausimus dėmesį telkianti J. Otrębskio lietuvių kalbos
gramatika žavi iliustracinės medžiagos gausumu ir sugebėjimu ją valdyti. Viena J. Otrębskio suplanuotų, bet nespėtų atlikti šios gramatikos užduočių buvo žodžių formų indekso
parengimas. Pasinaudojus šių dienų techninės galimybėmis tai galima būtų padaryti su
dvigubo naudingumo koeficientu: elektroninis gramatikoje vartojamų žodžių formų su
jų lenkiškais atitikmenimis registras leistų turėti ir OGJL žodžių formų rodyklę, ir puikų
lietuvių–lenkų kalbų žodyną.
E S M I N I A I Ž O DŽ I A I :

Janas Otrębskis, gramatika, lietuvių kalba, morfologija, žodžių
daryba.
A N NOTAT ION

The article discusses the process of writing and publishing of Gramatyka języka litewskiego (I, II, III) by Jan Otrębski as well as the content of grammatical description and its way
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of presentation. Otrębski’s classical grammar of the Lithuanian language focusing on data
grouping rather than theoretical issues fascinates by the abundance of illustrative material and the ability to handle it. One of the tasks planned but unaccomplished by Otrębski
was the compilation of a word-form index. By taking advantage of modern-day technical capacities it could be done with a double-efficiency coefficient: an electronic register
of the word forms used in the grammar with their Polish equivalents would enable us to
have both a word-form index of Otrębski’s grammar and an excellent Lithuanian-Polish
dictionary.
K E Y WO R D S :

0.

Jan Otrębski, grammar, Lithuanian language, morphology, derivational morphology.

ĮVADINĖS PASTABOS

Žymaus lenkų kalbininko Jano Otrębskio (1889–1971) nuopelnus lituanistikai vainikavo trys XX a. 6–7 dešimtmetyje pasirodę lietuvių kalbos gramatikos
Gramatyka języka litewskiego (toliau – OGJL) tomai. Praėjus 50 metų nuo paskutinio šios gramatikos tomo išleidimo pravartu pažvelgti į J. Otrębskio parengtą
lietuvių kalbos gramatiką. Ar ji sietina vien su pagarba mokslo ir kultūros paveldui, ar vis dar yra ir gali būti aktuali? Šie klausimai lemia ir straipsnio struktūrą: OGJL ypatybės aptariamos vertinant J. Otrębskiui rūpėjusius gramatinio
aprašo klausimus, išnašose pateikiant nuorodų apie OGJL autoriaus gramatinių
nuostatų vertinimus ir apie ryškesnius skirtumus bei sąsajas su kitais gramatiniais lietuvių kalbos aprašais1. Straipsnyje daugiausia dėmesio skiriama trečiajam OGJL tomui Nauka o formach – ne tik dėl neabejotino jo originalumo, bet
ir siekiant aktualizuoti turimą šio tomo vertimo į lietuvių kalbą 2 publikavimo
klausimą.

1

Kiek daugiau dėmesio skiriama OGJL gretinimui su Dabartinės lietuvių kalbos gramatika
(toliau – DLKG).

2

Juozo Balčikonio parengtas OGJL3 vertimas taip ir nebuvo publikuotas: vertimo rankraštis antrašte „Prof. Jonas Otrembskis // Lietuvių kalbos gramatika // Tomas III // Morfologija // autorizuotas vertimas“ yra saugomas Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriuje (šifras
F178).
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1.

OGJL LEIDYBOS EIGA
IR RAŠYMO YPATUMAI

1956–1965 m. valstybinė Varšuvos mokslo leidykla išspausdino tris OGJL
tomus: Nauka o formach (1956), Wiadomości wstępne. Nauka o głoskach (1958)
ir Nauka o budowie wyrazów (1965). Autorius buvo sumanęs parašyti dar ir ketvirtą – lietuvių kalbos sintaksei skirtą – tomą3, o penktame – pateikti visų keturių gramatikos tomų dalykines ir žodžių formų rodykles. Sumanytoji OGJL
struktūra neatitiko rašymo ir spausdinimo eiliškumo (III, I, II), todėl be jokios
įžangos pirmiausia pasirodęs OGJL3 kiek stebino skaitytojus4, paaiškinimų apie
veikalo tikslus ir sandarą sulaukusius tik pasirodžius pirmajam gramatikos tomui (žr. OGJL1 XII).
Adresatu pasirinkęs elementariai filologiškai išprususį skaitytoją J. Otrębskis galėjo apsieiti be gramatinių klasių ar kategorijų apibūdinimų (išimtis daroma tik lietuvių kalbos savitumą rodantiems gramatiniams poklasiams5) ir
telktis prie dėstomo dalyko raiškos – kalbos kategorijos / klasės / poklasio
duomenų ir požymių klasifikavimo ir kuo įvairiapusiškesnės pavyzdžių panoramos. OGJL pateikia lietuvių kalbos duomenis bent trimis lygmenimis: teoriniai dalykai iliustruojami ne vien to meto literatūrinės lietuvių kalbos (ir rašomosios, ir šnekamosios), bet ir tarmių bei senosios lietuvių kalbos pavyzdžiais.
Plataus iliustracinės medžiagos spektro pasirinkimą J. Otrębskis aiškina tuo,
kad neperžiūrėjus senosios lietuvių kalbos ir tarmių teikiamos medžiagos būtų
sunku suprasti lietuvių literatūrinės kalbos mįsles, fonetikos, leksinių variantų
ir sintaksės svyravimus (ten pat, VIII). Lietuvių kalbos medžiaga OGJL dažnai
lyginama su kitų indoeuropiečių kalbų duomenimis6. Iliustracinis lietuviškas
tekstas kirčiuojamas ir verčiamas į lenkų kalbą.

3

Plg. nuorodas apie numatomą platesnį tam tikrų klausimų išdėstymą būsimame sintaksės tome
(OGJL3 274) ar darbo tikslus pristatančią įžangą (OGJL1 IX, XI, XII).

4

Recenzuodamas OGJL3 Pranas Skardžius tokį pateikimą be nuorodų susiejo su tikslu „parašyti
išsamų liet. kalbos gramatikos vadovėlį“ (Skardžius 1998a: 702).

5

Lietuvių kalbos reiškiniams, neturintiems analogiškų atitikmenų kitose indoeuropiečių kalbose,
J. Otrębskis skiria daugiau dėmesio. Plg. būtojo dažninio laiko (OGJL3 221–224) ar įvardžiuotinių būdvardžių apibūdinimus (ten pat, 121).

6

Būta nuomonių, kad tie lyginimai nepakankami, plg. Skardžius 1998a: 702.
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2.

2.1.

DALYKINIS OGJL TURINYS

1956: trečiasis tomas Formų mokslas (Nauka o
formach) 7

OGJL rašymo ir leidybos procesas prasidėjo žodžių formų mokslui8 skirtu
tomu, kuriame pateikiamas darybinis ir / ar kaitybinis gramatinių klasių (arba
kalbos dalių) aprašas. OGJL3 aprašomos šios kalbos dalys: daiktavardis, būdvardis, įvardis, skaitvardis, veiksmažodis, prieveiksmis, prielinksniai ir polinksniai, jungtukai ir dalelytės bei jaustukai. Skyriai ir poskyriai pavadinami
lenkiškai arba lotyniškai9.
Daiktavardžio skyrius pradedamas trumpomis įvadinėmis pastabomis apie
šios kalbos dalies raišką gramatinėmis linksnio, skaičiaus, giminės kategorijomis. Įžanginėje dalyje trumpai pristatomi septyni linksniai10 bei lietuvių ir
lenkų kalbų linksniavimo skirtumai (OGJL3 1). J. Otrębskio manymu, to meto
praktinėse lietuvių kalbos gramatikose įsigalėjęs iš Danieliaus Kleino Grammatica Litvanica (1653) beveik be pakitimų perimtas penkių daiktavardžio linksniuočių modelis esąs paviršutiniškas ir nepakankamas (ten pat, 6), todėl jis
kaitybos paradigmas susieja su istoriniais daiktavardžio kaitybos kamienais11:
-o- (vyras, svečias); -ā- / -iā- (jūra, giria); -(i)ē- (upė); -i- (ausis); -u- (sūnus) ir
priebalsiniu (duktė, -ers; akmuo, -ens)12 . Kiekvienos linksniuotės paradigmoje

7
8
9
10

Apie OGJL3 žr. Skardžius 1998a: 701–708, 741–745.

J. Balčikonio vertime į lietuvių kalbą tomo pavadinimui pasirinktas morfologijos terminas.
Išimtis daroma tik vieninteliam būdiniui, žr. OGJL3 244.

Aptardamas istorinę lietuvių kalbos būklę J. Otrębskis nepamiršta ir nykstančių ar jau išnykusių
iliatyvo, aliatyvo, adesyvo (OGJL3 76–81).

11

Panašus yra ir Jānio Endzelīno pateiktas daiktavardžių aprašas pagal -()o-, -iā-; -(i)ē-; -i-; -u- ir
priebalsinį kamienus (plg. Endzelynas [versta iš 1948 m. leidinio] 1957: 104–130).

12

DLKG taip pat teikia vardažodžių linksniavimo aprašą pagal kaitybos kamienus su penkiomis
(i)a, (i)u, (i)o, ė, i linksniuotėmis (ir dar kiek smulkesniu skirstymu į 12 paradigmų) žr. DLKG
68–69. Lietuvių kalbos enciklopedijoje Vytautas Ambrazas siūlo dar labiau supaprastintą linksniavimo ypatybių aprašą pagal kaitybos kamienus, plg. LKE 328–329. Ir DLKG, ir LKE siūlomas
linksniuočių modelis senojo priebalsinio kamieno daiktavardžius priskiria prie i kamieno, žr.
DLKG 69, LKE 329.
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pateikiama ir šauksmininko13 forma14 (tai paranku skaitytojui, ieškančiam pilnų
linksniavimo paradigmų15), aptariamos kirčiavimo ypatybės ir polinkis šauksmininko raiškai rinktis trumpinius ar mažybines formas (ten pat, 1–2). OGJL3 daug praktiškų patarimų, plg., pavyzdžiui, nuorodą dėl galimų sunkumų
nustatant -i- kamieno daiktavardžių giminę ir šioje situacijoje gelbstinčią vienaskaitos naudininko galūnę (-iai ar –iui) ar trumpinių žymėjimo subtilybes16.
J. Otrębskio manymu, kai kurie -i kamieno žodžiai yra senosios niekatrosios
giminės paveldas – remdamasis gretinimu su kitomis indoeuropiečių kalbomis
šiam paveldui jis priskiria daiktavardžius aks ir širds (ten pat, 37). Pristatydamas lietuvių kalbos daiktavardžio giminės kategoriją J. Otrębskis skiria gramatinę ir prigimtinę giminę (rodzaj naturalny), pavyzdžiui, vyras, žmona17, o aptardamas pastarąją nurodo, kad lietuvių kalboje (kaip ir kitose kalbose) esama
daiktavardžių, kuriais gali būti įvardijami abiejų natūralių giminių subjektai –
šiems daiktavardžiams būdinga moteriškosios giminės forma ir galimybė įvardyti abiejų prigimtinių / „natūralių“ giminių subjektus18, pvz.: bliva ‘płaksa’,
tvla ‘ktoś milczący, zamknięty w sobie’, nenúopena ‘nienasycony’, radvilà ‘znajdek’, vpla ‘gapa’ ir pan. (ten pat, 3–4, 5, 24, 37). Pabrėždamas išskirtinę kirčiavimo reikšmę J. Otrębskis išdėsto daiktavardžio kirčiavimo pagrindus19 (ten
13

Apie galimybę šauksmininko formų perteikiamas pragmatines funkcijas laikyti ne linksniu, o
atskira gramatine kategorija žr. Judžentis 2012: 72–73.

14

Paminėjus J. Otrębskio dėmesį šauksmininko formų įvairovei, tenka pastebėti ir tai, kad kartais
kokio varianto paradigmoje ir pritrūksta (plg. pateiktis vji (OGJL3 17) ir vjau (DLKG 71)).

15

16

17

18

Su daugiskaitos vardininku sutampantis šauksmininkas nėra įtrauktas į DLKG daiktavardžio
linksniuočių paradigmas (žr. DLKG 71, 73).

Plg. pastabą apie raide f. (femininum) žymimus moteriškosios giminės -i- kamieno daiktavardžius (OGJL3 4, 37) su paaiškinimu, kad tai vienintelė daiktavardžių grupė, kurios pagrindinis
bruožas (kamiengalis) nėra pakankamas gramatinės giminės rodiklis – giminė nustatoma pagal
vienaskaitos naudininko galūnes (ten pat, 36–37).

Plg. J. Otrębskio nurodomos gramatinės (dabar vad. morfologinės) ir natūraliosios giminės neatitikties pavyzdžius, tokius kaip Daukšà, daildė, ttė, ddė ar tik tarmėse vartojamą gražùs pamergỹs, senųjų raštų daiktavardžius pelūs, žmonės junginiuose tomis pelumis, žmones savás (OGJL3
4–5). Kitokią nuomonę apie „natūralinę giminę“ žr. Skardžius 1998a: 702.
Apie hibridinius (substantiva communia) daiktavardžius daugiau žr. Judžentis 2012: 34–36.

Visapusišką lietuvių kalbos daiktavardžio kirčiavimo sistemos būklės ir raidos aprašą J. Otrębskis laikė labai sudėtinga ir jo rašomos gramatikos tikslus viršijančia užduotimi (OGJL3 65).
		
Skardžius OGJL3 recenzijoje užsimena turįs J. Otrębskiui priekaištų dėl kirčiavimo, bet jų „dėl
specialumo“ neišsako, žr. Skardžius 1998a: 708. Dalis OGJL3 siūlomų kirčiavimo neatitikimų
gali būti susijusi su skirtingais tarminių kirčiavimų variantais, plg., pavyzdžiui, géiba (OGJL3
23) ir LKŽ pateiktį geibà; kitokios galūnės vediniais (plg. veidmainỹs (OGJL3 70) ir mums dabar
labiau priimtiną veidmanis) ir pan.
19
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pat, 7–10). Vietoj tuometinėse lietuvių kalbos gramatikose ir žodynuose įsigalėjusio kirčiuočių grupavimo pagal kirčio pastovumo vietą ir intonacinę skiemens kokybę (ten pat, 8), OGJL autorius sakosi pasirinkęs Kazimiero Jauniaus
siūlytą fonetiniais pagrindais pagrįstą kirčiuočių modelį (ten pat, 9), o skaitytojo patogumui pateiksiąs dvi ar tris reikiamas20 formas, pvz.: jra, (jr)-os, rankà,
(rañk)-os, rañką (ten pat, 10).
Svarbu pabrėžti, kad OGJL3 lietuvių kalbos daiktavardžių vartojimas aptariamas ne vien tuometinės rašomosios literatūrinės kalbos plotmėje (užsimenant apie vartoseną šnekamoje kalboje21), bet ir istoriniu aspektu22 .
Būdvardžio paradigmos pateikiamos su abiejų giminių formomis23. Šiame
skyriuje J. Otrębskis išskirtinį dėmesį skiria būdvardžiui ddis, ddi: aptaria jo
kaitybą, kilmę, vartoseną tarmėse ir senuosiuose raštuose (ten pat, 85; 88; 92;
93–94; 117–118, 119; 120; 142) bei darybines variacijas – ddelis, -ė linksniavimo paradigmą (ten pat, 108), pateikia įdomių tarminės įvardžiuotinių būdvardžių dviskaitos su postpoziciniu skaitvardžiu vartosenos pavyzdžių, pvz.: kietúojudu, gerúojudu; kietíejidvi, geríejidvi (ten pat, 122). Aprašydamas niekatrosios
giminės būdvardžius – tam vartojami terminai rodzaj nijaki ir neutrum (ten pat,
124, 127) – jiems priskiria žodį pawoiu, pavartotą Mikalojaus Daukšos Postilės
(toliau – DP) sakinyje Ręgí kaiṗ pawoiu yṙ bûṫ geriůſę DP 27211 (kaip ir bet kuris DP pavyzdys, šis sakinys J. Otrębskio gramatikoje cituojamas su lenkišku
Jakubo Wujeko postilės atitikmeniu, plg.: Widiß iàko niebieſpiecno ieſt być w
roſkoßy.) (ten pat, 125). Aptardamas -o-, f. -ė- kamieno būdvardžius J. Otrębskis nurodo galimą daiktavardinę sudurtinių būdvardžių vartoseną ir pateikia
skirtingas – būdvardžio ir daiktavardžio – funkcijas galinčio atlikti minkštašidis paradigmas24 (bet tik daiktavardinei tokių sudurtinių žodžių vartosenai
20

21

Įdomu, kad šiuo požiūriu J. Otrębskis nesirenka kirčiuotės nustatymui svarbesnių daugiskaitos
naudininko ir galininko, nors ir nurodo šių linksnių svarbumą kirčio vietos nustatymui, pabrėždamas, kad abejotinais atvejais lietuviai patys taip tikrinasi daiktavardžio kirčiavimo galimybes
(OGJL3 9, 64–65). Apie šiuos linksnius, kaip kriterijų, kuriuo remiantis nustatoma kirčiuotė, žr.
Laigonaitė 1978: 35–36; apie kirčiavimo mokymuisi parankų daugiskaitos naudininko ir / ar
kilmininko kirčio vietos dėsnį dar žr. Stundžia 1995: 14.
Plg. sutrumpintų vienaskaitos vietininko (valdžiojè: valdžiõj, gerklėjè: gerklj) bei daugiskaitos
įnagininko (valdžioms: valdžiõms, katėms: katms) ir pan. formų pateiktis (OGJL3 32, 35).

22

Plg. J. Otrębskio išskirtinį dėmesį daiktavardžio dviskaitai (pvz., dvi dukteri, du sūnu), kuri jau
tuometinėje lietuvių kalboje galėjo būti neįprasta (OGJL3 2, 81–85).

23

Plg. J. Endzelīno pateiktą tik vyriškos giminės būdvardžių paradigmą (Endzelynas 1957:
130–136).

24

Plg. gretimuose puslapiuose esančias būdvardiškąją ir daiktavardiškąją paradigmas su skirtingomis vienaskaitos naudininko ir vietininko parinktimis (OGJL3 107, 108).
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priskiria šauksmininką 25). OGJL autorius artima aukštėlesnio laipsnio absoliutinei vartosenai (OGJL3 129) laiko vadinamuosius nepilną ar per didelį ypatybės kiekį nusakančius būdvardžius su priešdėliais ap-, pó- ir priesagomis -ókas,
f. -óka26, plg.: ap-dykis, f. ap-dykė ‘prawie próżny, niepełny’, pó-žalis, pó-žalė
‘trochę za surowy; niedopeczony’, gerókas, geróka ‘dość dobry; dość porządny’27
ir aptaria nebūdvardinės kilmės laipsniuojamų darinių, tokių kaip vyrèsnis, vyriáusias, šunèsnis, pirmèsnis, pirmiáusias ir pan., laipsnio formų padarymo iš galimai išnykusių būdvardžių galimybę (ten pat, 133) 28.
Įvardžio skyriuje J. Otrębskis pateikia aptariamų įvardžių kilmės paaiškinimus, daug dėmesio skiria dviskaitai, pamini įdomių tarminių jos formų, tokių kaip vẽ-du, vẽ-dvi ar nuo-du (ten pat, 139). Šiame skyriuje nerasime žodžio
támsta29, kurį J. Otrębskis laiko daiktavardžiu, galinčiu reikšti abi prigimtines
/ natūraliąsias gimines (ten pat, 5). Įdomiais pavyzdžiais iliustruojama niekas
vartosena, pavyzdžiui, antro neiginio apsuptyje – niẽkuo nedtas ‘niewinny; bez
braków, nienaganny’ ar junginyje niẽkai mergáitė ‘marna dziewczyna’ (ten pat,
147). Šiame apraše randami neapibrėžiamųjų įvardžių su skolintine dalelyte by
junginiai by kas; by kuris; by kóks30 (ten pat, 158).

25

26

LKG I tome nurodomas -ia, -ė kamieno būdvardžių šauksmininkas ir vyriškos, ir moteriškos giminės paradigmose, pvz.: auksni, -e; mažùti, -e; apgeri,-e; baltažíedi, -e (LKG I 486, 487); DLKG
teikia (i)o kamieno būdvardžio paradigmas dvejopai: su šauksmininku (bet tik kai kuriems vyriškosios giminės būdvardžiams, pvz.: mednis, apmažis, baltakãklis) ir be šauksmininko (pvz.:
gerèsnis, gerèsnė, mednė, apỹmažė, baltakãklė) (DLKG 180, 184)).
Laipsnio formų vartojimas be palyginamųjų junginių, kai tiesiog ekspresyviau įvardijama tam
tikra ypatybė, vadinamas absoliutine laipsnio formų vartosena, žr. Judžentis 2012: 88–89. „Absoliutiškai vartojamiems būdvardžio laipsniams sinonimiški priesagos -okas ir priešdėlių apy-,
po- vediniai (ten pat, 89). Apie juos dar žr. DLKG 195, 196, 224–226.

27

Tokių būdvardžių reikšmės DLKG taip pat aptariamos gramatinės laipsnio kategorijos skyrelyje,
plg.: „Neturi laipsnių formų tokie kokybiniai būdvardžiai, kurie jau pačia savo darybos reikšme
nusako tam tikrą ypatybės kiekį“ (DLKG 173); čia taip pat nurodoma, kad pasitaikančios priešdėlio po-, apy- darinių aukštesniojo laipsnio formos rodo, kad „šios grupės darinių reikšmės yra
artimos gramatinėms laipsnių formų reikšmėms“ (DLKG 225).

28

Diskusiją šiuo klausimu žr. Skardžius 1997: 433–439; 1998a: 706.

29

30

DLKG žodį tamsta vadina asmeniniu pagrindiniu / mandagumo (DLKG 257, 259), o Albertas
Rosinas – subjektyvaus vertinimo participiniu įvardžiu (Rosinas 1996: 38–44). Apie priežastis,
dėl kurių vertinys tamsta gali būti suvokiamas kaip daiktavardis, žr. ten pat, 44 p.
Šie neapibrėžtumą žymintys samplaikiniai įvardžiai su bi / by populiarūs tarmėse (plg. LKG I
692–693), o pastaruoju metu ir vėl įsigali šnekamojoje bendrinėje kalboje.
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Kai kuriuos OGJL3 skaitytojus gali nustebinti skaitvardžio skyrius, kuriame žodžiai abù, ab; abùdu, abdvi31 priskiriami kiekiniams skaitvardžiams32 (ten
pat, 164), keler, kẽlerios; abej, ãbejos – kuopiniams (liczebniki zbiorowe), o kel,
kẽlios – klausiamiesiems neapibrėžtiesiems kuopiniams skaitvardžiams33 (ten
pat, 172, 173). Skaitvardžių skyriuje aptariama kuopiniais daiktavardžiais vadinamų žodžių, tokių kaip penketas, šešetas ir pan. bei keletas34 vartosena (ten
pat, 174). Čia aprašomi ir iš skaitvardžių padaryti būdvardžiais laikomi priesagų
-opas, -okas, -eriopas, -gubas, -linkas, -lypas, -ergas ir pan. vediniai (ne tik dvejópas, trejópas, vieneriópas, vienókas, bet ir tūleriópas, -a ‘różnoraki, różnorodny’,
dvgubas, dvlinkas, dvilỹpis, ketvérgis ir pan. (ten pat, 175–176) ar skaitvardinės
kilmės prieveiksmiai dvíese, añtra, dvẽja tiek, antrap, dvejap, dùkart, dùsyk ir pan.
(ten pat, 177–178).
veiksmažodžio aprašas žavi medžiagos variantiškumu: kaip ir visur gramatikoje čia pateikiama ne tik dabartinės lietuvių kalbos duomenų, bet ir įdomių senosios lietuvių kalbos bei tarmių faktų (plg., pavyzdžiui, góti, gója, gójo
‘szybko iść’ (ten pat, 214)), ypatingą dėmesį skiriant Tverečiaus tarmei (pavyzdžiui, šios tarmės polinkis vartoti trumpas veiksmažodžio formas (plg. išėjo: išė)
iliustruojamas pilna padabójau: padabáu, padjau: padéu asmenavimo paradigma
(ten pat, 217)). OGJL3 be nuorodos į tarminę vartoseną pateikiama veiksmažodžio grsti ‘grozić, odstraszać’, bendrinėje lietuvių kalboje laikomo intranzityviniu, asmenavimo paradigma: grėsiau, grėsei, grėsė, grėsėme, grėsėte (ten pat,
216). J. Otrębskis nuodugniai aptaria veiksmažodžių šaknies balsių kaitos modelius, plg.: málti: mãla, mãlė ir tarm. mãlo bei léisti: léidžia: léido ir tarm. léidė (ten pat, 208–209)). OGJL autorius savitai interpretuoja dabartinę lietuvių
31

32

33

34

DLKG abu, abi, abeji, abejos priskiria teigiamiesiems apibendrinamiesiems įvardžiams (DLKG
257).

Abu, abi priskyrimą skaitvardžiui A. Rosinas laikė nepagrįstu: „šių žodžių semantinė analizė
rodo, kad jie turi reikšmę ‚visi‘, t.y. pronominalinę reikšmę, ir vartojami tuo atveju, kai aibę
sudaro du elementai“ (Rosinas 1995: 47). Šio mokslininko pastebėjimu, lietuvių kalbos gramatiniuose aprašuose retas kalbininkas abu priskiria įvardžiams, iš nedaugelio tokių nurodydamas
K. Būgą ir P. Skardžių (Rosinas 2001: 101). Ir iš tiesų, abu, abi priskirtus skaitvardžiams rasime
ne tik ankstesniuose (plg., pavyzdžiui, Jonikas 1939: 63, Endzelynas 1957: 142, Senkus 2006:
245, 248, Senn (1966: 214), bet ir dabartiniuose lietuvių kalbotyros darbuose, plg. Smoczyński
2007: 2, Stundžia 2009: 84; 254, Dini 2014: 149.
DLKG keleri, kẽlerios laiko nežymimaisiais, o keli, kẽlios – klausiamaisiais bei santykiniais įvardžiais (DLKG 257). Rosinas įvardžius keli, keletas, keleri, keliolika apibūdina kaip žymimuosius
suskaičiuojamuosius (Rosinas 1996: 120).

DLKG įvardį keletas vadina neapibrėžiamuoju nežymimuoju (DLKG 257); Rosinas jį priskiria žymimiesiems įvardžiams, kurie „išskiriamųjų elementų skaičių nurodo labai neapibrėžtai“
(Rosinas 1996: 119).
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kalbos būsimojo laiko paradigmą35 (ten pat, 205) bei būtojo dažninio laiko kilmę36 (ten pat, 222–224). OGJL3 plačiai aprašoma tariamosios nuosakos (optatyvus) formų įvairovė ir kilmė 37 ir sintaksinė (conditionalis) raiška (ten pat, 230–
234). Apibūdinant refleksyvines konstrukcijas (sangrąžos dalelytė si vadinama
įvardžiu38) OGJL3 telkiamasi ties sangrąžinių konstrukcijų vartosena lietuvių
ir lenkų (ten pat, 236, 237) bei kitose indoeuropiečių kalbose (ten pat, 239).
J. Otrębskis atidus įvairioms modifikacijoms bendrinėje kalboje ir tarmėse bei
žodžių kilmės aiškinimui (plg. pastabas apie -si- virsmą į -s- ar -z-, pvz.: pazbãrā, aćgulė, ar pastebėjimą, kad panašios modifikacijos lietuvių literatūrinėje
kalboje kartais tiesiogiai nebesusiejamos, plg. stvérti šalia tvérti ‘chwycić’ kilmės sąsajas su *nu-s(i)-tverti-s(i) ir paribiuose vartojamu nustvértis ar susizgribti
‘schwycić się, spostrzec się’, kuris greičiausiai kildintinas iš *su-s(i)-gribti-s(i) :
griẽbti ‘chwycić’ (ten pat, 238)). OGJL autorius pabrėžia siekinio (supinum) vartojimą tik dialektuose (ten pat, 243–244), o būdiniams aprašyti pasirenka lietuvišką terminą, aiškina jo reikšmę (nurodydamas, kad kitas pavadinimas infinityvus ii nebevartojamas), išryškina veiksmažodinę formos (pastebėdamas, kad
ji nebūna suaugusi su priešdėliu, neiginiu ar sangrąža) raišką ir prieveiksmines funkcijas39 (ten pat, 244–245). Veiksmažodžio skyriuje J. Otrębskis aptaria
participium necessitatis, pavadindamas juos neveikiamosios rūšies dalyviais 40 ir
nurodydamas kai kurių priesagos -inas darinių prarastą dalyvinę ir išryškėjusią būdvardinę reikšmę (plg. būtinas, dirbtinas) (ten pat, 273–274). Aprašydamas
niekatrosios giminės dalyvius – participia w formach neutrum – OGJL autorius
stabteli ir ties es turima dalelytės reikšme ‘rzekomo, jakoby, niby’41, plg.: Ji, esą,
to nežinanti. ‘Ona jakoby tego nie wie.’ (ten pat, 274).

35

Jono Kazlausko nuomonę apie tai, kad J. Otrębskis ją laiko „kelių skirtingų indoeuropietiškųjų
kategorijų mišiniu“ žr. Kazlauskas 1968: 366.

36

Su J. Otrębskiu, kildinusiu būtojo dažninio laiko priesagą -dav „iš darybinių iteratyvų būtojo laiko su priesaga -av ir spraustiniu priebalsiu d“, nesutinka Aldona Paulauskienė (žr. Paulauskienė 2006: 61–62, 84).

37

Šį aiškinimą Kazlauskas pavadino neįtikėtinu (žr. Kazlauskas 1968: 399).

38

Tai įprasta kalbos istorikų darbuose, plg.: „Formos atžvilgiu sangrąžinis įvardis [...] buvo dvejopas: s(i) ir se“ (Palionis 1967: 140).

39

Būdiniai DLKG aptariami gana panašiai (pabrėžiant prieveiksmiams būdingas funkcijas ir
veiksmažodinę formos raišką), tik ne veiksmažodžio, o prieveiksmio skyriuje (DLKG 413–414).

40

DLKG dalyvio aprašui skirto skyriaus pradžioje rasime nuorodą, kad gramatikose prie neveikiamųjų dalyvių skiriama veiksmažodinė reikiamybės forma; nors pagal savo reikšmę tokios
formos „sudaro priešpriešą visiems dalyviams“ (DLKG 354–355).

41

Apie sakinio prieveiksmiu (dalelyte) – svetimų žodžių perteikimo rodikliu – virtusį esą(s) žr.
Holvoet 2004: 113–114.
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Prieveiksmiai aptariami talpiai ir glaustai, darybiniais ar kilmės lizdais, čia
pateikiama retesnės vartosenos pavyzdžių, reikšmės iliustravimui dažnai parenkamas ne vien tik vieno žodžio vertimas (plg. įvardinės kilmės vs ‘ciągle’;
vs dėlto ‘jednak’, konè, kuonè ‘omal (nie)’ pateiktis), bet ir iliustracijos žodžių
junginiu ar sakiniu (žr. ten pat, 297–298).
Prielinksniai ir priešdėliai aprašomi kartu42 (ten pat, 308–357). J. Otrębskis
pateikia skirtingus lenkiškus to paties prielinksnio atitikmenis, pvz.: Kaip durnius sù grandele ‘Jak dureń z kółeczkiem (ogniwiem)’; Gimė ėriukai sù šešiomis
kojomis ‘Urodziły się jagnięnta o sześciu nogach’ (ten pat, 340). Čia aptariami ir
įdomesni tarmėse pasitaikantys reduplikacijos atvejai (pvz.: papanuriñko, papagržo) (ten pat, 357), gretinama prielinksnių vartosena baltų ir slavų, lietuvių ir
lenkų kalbose, pastebimas polinkis lietuvių kalboje vengti prielinksninių samplaikų, paminint tik iš po, iš už, iš anapus (ten pat, 356), svarstoma, kad retesnį
nei slavų kalbose prielinksnių vartojimą galėjo nulemta neprielinksninis lietuvių datyvas ir lokatyvas (ten pat, 357).
Jungtukai ir dalelytės aptariami skyriuje spójniki i partykuły (ten pat, 358–
370), o jaustukai ir ištiktukai43 – skyriuje wykrzykniki (žr. ten pat, 371–377).
2.2.

1958: pirmasis tomas Įvadinės pastabos. Garsų
mokslas (Wiadomości wstępne. Nauka o głoskach)

Šio tomo Pratarmėje skaitytojui išsakomi ne tik OGJL1, bet ir visos Gramatikos sandaros ir sumanymo tikslai bei pateikiami paaiškinimai apie anksčiau išleistą OGJL3 tomą, nurodomi pagrindiniai kalbotyros šaltiniai, kuriais
naudojamasi OGJL44, dėkojama gramatiką rašyti paskatinusiems ir pagelbėjusiems (tarp jų ir žmonai Helenai Otrębskai) bei OGJL3 tomą recenzavusiems
asmenims (OGJL1 XI–XII). Lietuvių kalba apibūdinama kaip teikianti svarbių
duomenų indoeuropiečių kalbų tyrimams bei indoeuropiečių prokalbės rekonstrukcijai, pagal reikšmingumą indoeuropeistikai įvardijama prilygstanti sanskritui, senajai graikų, lotynų ir gotų kalboms (ten pat, VII). Aptardamas iki tol
42

OGJL2 įvadinėse pastabose aptariamos tokio pasirinkimo priežastys – dabartinis ir istorinis
funkcinis prielinksnių ir priešdėlių bei funkcinis prieveiksmių ir prielinksnių panašumas (žr.
OGJL2 IX).

43

Dabar įprastas ne vienos (t. y. ne vien tik jaustukų), o dviejų kalbos dalių skyrimas lietuvių kalbos aprašuose sietinas su Jono Jablonskio gramatikos įtaka, plg. joje teiktą pastabą apie būtųjų
ištikimų vaizdelaičius – ištiktukus (Jablonskis 1997: 189).

44

J. Otrębskis pabrėžtinai išskiria jam panašiais tikslais artimą J. Endzelīno Ievads baltu filoloġiā
(Ryga, 1945) ir E. Fraenkelio Die baltischen Sprachen […] (Heidelberg, 1950).
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pasirodžiusias lietuvių kalbos gramatikas (Friedricho Kuršaičio, Kazimiero Jauniaus, Jono Jablonskio aprašomąsias; prūsiškajam kalbos variantui skirtas Augusto Schleicherio, Oskaro Wiedemanno, Augusto Leskieno) J. Otrębskis pabrėžia mokslinės lietuvių kalbos gramatikos poreikį ir prasitaria, kad pirminis jo
sumanymas taip pat buvęs aprašomoji dabartinės lietuvių kalbos gramatika, bet
darbo eigoje autorius supratęs, kad būtina įtraukti ir lietuvių tarmių, ir senosios
raštijos duomenis.
Šį tomą sudaro dvi dalys: „Įvadinės pastabos“ ir „Garsų mokslas“.
„Įvadinėse pastabose“ aprašoma Lietuvos vardo kilmė, pateikiama būtiniausia informacija apie tarmes (aptariamos pagrindinės ypatybės, nurodomi kai
kurių tarminių žodžių atitikmenys literatūrinėje kalboje45, prognozuojamos
tarmių ir literatūrinės kalbos vystymosi tendencijos (ten pat, 25–27)) ir svarbiausius senuosius lietuviškus raštus nuo Martyno Mažvydo katekizmo (1547)
iki Danieliaus Kleino giesmyno ir maldų knygelių (1666) (ten pat, 28–38), nagrinėjamas lietuvių kalbos santykis su kitomis kalbomis (ten pat, 39–71), pristatomi svarbiausi apie lietuvių kalbą rašyti darbai (gramatikos, žodynai, kiti
svarbesni bendrojo ir specialiojo pobūdžio darbai) (ten pat, 72–100).
„Garsų mokslo“ dalyje J. Otrębskis aptaria rašmenis ir rašybą (ten pat, 101–
110), balsių ir priebalsių tarimą: priegaides ir kirtį (ten pat, 110–148); šioje dalyje skaitytojui pateikiami solidžios apimties ir aprėpties gramatikos skyriai, skirti vokalizmui (ten pat, 149–255) ir konsonantizmui (ten pat, 256–394). Juose
matomas išskirtinis autoriaus gebėjimas pastebėti variantiškumus. Iliustracinė
medžiaga čia pateikiama bent trimis – literatūrinės, tarmių ir senosios kalbos –
lygmenimis, o neretai dar palydima ir gretiminių pavyzdžių kitomis indoeuropiečių kalbomis.
2.3.

1965: antrasis tomas Žodžių daryba (Nauka o
budowie wyrazów)46

Vėliausiai pasirodęs OGJL2 tomas skirtas žodžių darybai. Šio tomo įžangoje
vėl randama autoriaus padėka H. Otrębskai už didžiulę pagalbą rašant gramatiką, pabrėžiama jos pateiktų faktinių lietuvių kalbos duomenų svarba (OGJL2 VII)). Čia J. Otrębskis prisipažįsta, kad plati tiriamosios medžiagos apimtis, darbas su šaltiniais bei kiti įsipareigojimai pareikalavo net dešimties metų
45

46

Plg. žemaitiškos ir literatūrinės leksikos atitikmenų sugretinimus: apgerbti – aptvarkyti, vėpūtinis – pusnis, kampas – lankas ir pan. (OGJL1 13–15).
Apie OGJL2 žr. Skardžius 1998a: 843–851.
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OGJL2 parengimui. Pabrėždamas, kad rašydamas OGJL2 nuolat rėmėsi dviem
ankstesniais lietuvių kalbos žodžių darybos aprašais – A. Leskieno Die Bildung
der Nomina im Litauischen (1891) ir ypač P. Skardžiaus Lietuvių kalbos žodžių daryba (1943), J. Otrębskis nurodo, kad šioje žodžių darybos pateiktyje dėmesį jis
stengėsi sutelkti į aptariamų dalykų būklę šiuolaikinėje literatūrinėje lietuvių
kalboje, o gausiomis iliustracijomis iš senųjų raštų (ypač iš DP) parodyti dabartinės literatūrinės kalbos faktų ir ankstesnių kalbos duomenų ryšį. OGJL2 pratarmėje autorius viliasi, kad skaitytojas pats suprasiąs, kuo jo darbas skiriasi nuo
P. Skardžiaus veikalo, kuriuo jis remiasi (ten pat, VII).
Ir iš tiesų, net prabėgomis palyginus P. Skardžiaus ir J. Otrębskio darbus,
matyti, kad nors didžioji dalis faktinės medžiagos abiejuose veikaluose ir sutampa, bet bendroji OGJL2 struktūrinė sankloda, papildomos interpretacijos
ir hipotezės skaitytojui leidžia pripažinti J. Otrębskio veikalo pranašumą. OGJL2 sudaro trys dalys: pirmoji skirta aptarti reduplikaciniams dariniams (pvz.:
pilpilnytėlis, saussausytėlis, gergėris, mažmožis, skanskonis, kryžkryžiais, priešpriešais), sąaugoms ir dūriniams (ten pat, 1–28), antroji – priesaginei daiktavardžių
ir būdvardžių (ten pat, 29–306), trečioji – veiksmažodžių darybai (ten pat, 307–
416). P. Skardžiaus veikale dėmesys dalijamas kiek kitaip: Bendrieji dalykai (žr.
Skardžius 1996: 13–25), Vardažodinių kamienų daryba (ten pat, 26–392), Vardažodinė sudėtinių žodžių daryba (ten pat, 393–456), Veiksmažodinė bendraties kamienų daryba (ten pat, 457–555) ir Natūralinė žodžių daryba ir naujadarai (ten pat,
556–606). J. Otrębskio dėstymas racionalesnis ir informatyvesnis, skaitytoją
mažiau apkraunantis iš LKŽ kartotekos perkeliamomis tarminėmis nuorodomis. Į OGJL2 iš P. Skardžiaus darbo perkeliami ir senųjų raštų pavyzdžiai47, bet
su jais neretai pateikiama ir naujų. Darybinių modelių faktinei medžiagai grupuoti P. Skardžius stengėsi laikytis abėcėlinio, o J. Otrębskis – teminio principo, išryškinančio semantinius niuansus48. Didžioji dalis darinių abiejų autorių
47

48

Pavyzdžiui, K. Sirvydo žodyno nuorodos, retkarčiais net ir DP pavyzdžiai (OGJL2 231, 233;
dar plg. akmenyčia pateiktis J. Otrębskio (ten pat, 258) ir P. Skardžiaus (Skardžius 1996: 357)).
Paties J. Otrębskio pastebėti senųjų raštų duomenys dažniausiai teikiami iš DP, šio šaltinio pavyzdžių intensyvumą rodo net pasikeičianti jų žymėjimo nuoroda: įpusėjus OGJL2 tomą vietoj
pilnos nuorodos apie šaltinį teikiamas trumpinys „w PD“. Iš kitų senųjų raštų taip pat pateikiama ir P. Skardžiaus neaprašytų, plg. pastabą dėl žodžio pl. atúoriečiai ‘pszenica jara’, fiksuoto jau
K. Sirvydo žodyne (OGJL2 19).
Plg., pavyzdžiui, priesagos -ena vedinių, reiškiančių kritusį padarą (dvėsena, gaišena, puolena,
stipena) ar šios priesagos su papildoma morfema -el- (dvėselena, stipelena, merlena) ir tikro daikto
dalių atskyrimo reikšmę turinčių žodžių lūženos, pjuvenos, sviltenos aprašą OGJL2 (177–178) su
P. Skardžiaus teikiamu atitinkamų vedinių aprašu (Skardžius 1996: 228, 232). J. Otrębskis labiau išryškina semantinius požymius. Panašaus modelio daiktavardžio darybos pateikimą pagal
daiktų grupių pavadinimus galime rasti ir LKG, ir DLKG.
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darbuose vertinama ir aprašoma panašiai, kai kas J. Otrębskio labiau plėtojama49 (pavyzdžiui, priešdėlinė daryba50), dažnai papildoma naujais duomenimis
ir savaip interpretuojama51.
3.
3.1.

OGJL GRAMATINIO APRAŠO YPATYBĖS
Terminija

Gramatinio aprašo paprastumo ir universalumo įspūdį OGJL padidina bendriausius dalykus įvardijanti lotyniška terminija, pvz.: neutra, dat. sg., passivum, participium necessitatis, futurum, futurum exactum, genetivus auctoris (linksnių įvardijimui pasitelkiama vien lotyniškoji terminija) ir pan. (OGJL3 37, 234,
235, 273, 275, 281). Aišku, šioje gramatikoje vartojami ir lenkiški gramatinių
realijų įvardijimai (pavyzdžiui, kalbos dalys: rzeczownik, przymiotnik, zaimek ir
pan.), kurie kartais vartojami pramaišiui su lotyniškais (plg. rodzaju żeńskiego, keičiamą lotynišku feminina ar pastarojo trumpiniu f.). Kai kurių lietuvių
kalbos gramatikos reiškinių išskirtinumas pabrėžiamas net skyriaus pavadinimui parinktu lietuvišku terminu, plg. jau anksčiau minėtą būdinį (ten pat,
244). Kai kuriuos lietuvių kalbos gramatiniuose aprašuose vartojamus terminus
J. Otrębskis pakeičia jam priimtinesniais, pavyzdžiui, terminas geidžiamoji nuosaka, kurį atitiktų ‘tryb życzenia’ keičiamas į permissivus, tariamoji nuosaka ‘coniunctivus’ – į conditionalis ir pan. (ten pat, 263). Aprašydamas žodžių darybą
J. Otrębskis remiasi indoeuropeistikos tradicijoje vartojama žodžių sanklodos
terminija, trumpai ją apibūdindamas (plg. dvamdva-m bahuvrīhi tipo pateiktį
(OGJL2 8–9, 23)) arba pavadinime pateikdamas ir lietuvišką darybos modelio
iliustraciją (plg. złożenia typu aki-plėša (nomina agentis), złożenia typu aki-mirka
(nomina actionis) (ten pat, 11, 13)).

49

Pavyzdžiui, keršas abiejų autorių darbuose aprašomas kaip -š- priesagos būdvardis (plg. Skardžius 1996: 315; OGJL2 223), bet J. Оtrębskio aptariamas šalia reduplikacinių, kaip susidedantis iš dviejų panašios reikšmės pirminių. Kai kas priskiriama skirtingiems darybos tipams, plg.:
geležis, žem. gelžis J. Otrębskis aptaria šalia reduplikacinių darinių, kaip įdomius, sudarytus iš
dviejų panašios reikšmės pirminių (OGJL2 4), o P. Skardžius aptaria -is vedinių apraše (Skardžius 1996: 51).

50

Daugumos šio darinių tipo, randamo OGJL2, nėra P. Skardžiaus veikale, plg. iš prielinksninių
junginių padarytus vedinius, pvz. įnamys, añtkelis ‘brzeg drogi’ ir pan. (OGJL2 19).

51

Plg., pavyzdžiui, prie -bas, -ba vedinių papildomai įtrauktą aiškinimą apie šlubas (:klubas) (OGJL2 230).
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3.2.

Iliustravimo pobūdis

OGJL savitumą lemia platus pavyzdžių spektras: neretai greta pateikiami
to meto oficialios literatūrinės lietuvių kalbos ir vartojimo skirtumus rodantys
šnekamosios kalbos pavyzdžiai52 . Iliustracijoms taip pat vartojami kalbos variantiškumą 53 rodantys tarmių54 (Tverečiaus, Pagramančio55, kiek rečiau – kitų56) ir senosios lietuvių raštijos (OGJL galima vadinti ir Daukšos Postilės (1599)
kalbą aprašančia gramatika) duomenys, kurie dažniausiai pateikiami su tikslia
šaltinio nuoroda57. Lietuvių kalbos gramatinės raiškos reiškinių J. Otrębskis nevengia apžvelgti bendrame indoeuropiečių kalbų fone58.
3.3.

Santykis su lietuvių kalbos gramatinių aprašų
tradicija

Pirmiausiai pasirodęs OGJL3 neteikė jokių žinių apie bendrąsias šios gramatikos nuostatas ir, aišku, stebino negausiu ankstesnių gramatinių darbų
52

53

54

Plg. pilnas ir sutrumpėjusias formas – šauksmininką brālaũ ir br (OGJL3 1) ar vietininką kelyjè
/ kelỹ, rugiuosè / rugiuõs (ten pat, 21).

Plg. dvejopas būdvardžių variacijas: lipnus / lipus, prašnus / prašus, kalbnus / kalbus, skaudrus /
skaudus, skubrus / skubus ar trejopą veiksmažodžio kosėti esamojo laiko raišką: kosti, kosi, kosėja
(OGJL2 61, 363).

Plg. šauksmininko formų aptarimą OGJL3 (15 p.), paaiškinimus dėl tarimo mãmā (ten pat, 25)
ar daiktavardžio velnias šauksmininko formų variantus literatūrinėje kalboje – velnè, veľne ir tarminės formos velnỹ (ten pat, 21).

55

Apie šį žemaičių dūnininkų tarmės plotą žr. Jonikas (1939: 2–7). Kad Pagramančio tarmės duomenų šaltiniu J. Otrębskiui buvo P. Joniko Pagramančio tarmė, rodo joje ir OGJL3 aptariamų
kalbos vartojimo faktų sutaptys, pavyzdžiui, sangrąžos dalelytės nukėlimą į žodžio galą konstrukcijose su neiginiu demonstruojantis nemuškias ‘nesimušk’, žr. Jonikas 1939: 66 ir OGJL3
237. Vėliau pasirodžiusiame OGJL1 J. Otrębskis nurodo, kad žemaičių tarmės pavyzdžius (tik
kiek supaprastinęs rašybą) teikia remdamasis minėtuoju P. Joniko darbu (OGJL1 13).

56

Plg., pavyzdžiui, nurodomus tarminius Alytaus ir Seinų apskričių (OGJL2 61), Dieveniškų, Ramygalos, Debeikių ir pan. (OGJL3 14) duomenis.

57

58

OGJL rasime ir abstrakčias (pavyzdžiui, iš Knygos nobažnystės, Margarita theologica, Bretkūno
verstos Biblijos (OGJL3 181, 224, 236) ir konkrečias duomenų iš senųjų raštų nuorodas (pavyzdžiui, iš Knygos nobažnystės (OGJL2 156), 1600 m. postilės (ten pat, 176), anoniminio 1605 m.
katekizmo (OGJL3 181), Chylinskio NT (ten pat, 187), Mažvydo katekizmo, Daukšos katekizmo
(ten pat, 231), Sirvydo Dictionarium (ten pat, 357, 361), Sirvydo Punktų sakymų (ten pat, 361)).
Plg. pastabą apie tai, kad lietuvių kalbos aukštesniojo laipsnio formos su -esnis, f. -esnė neturi
tikslaus atitikmens kitose indoeuropiečių kalbose (OGJL3 127), ar pastabą apie senosios slavų
kalbos genetinę sąsają, aptariant tariamosios nuosakos formas butumbi, dotumbi (ten pat, 231).
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paminėjimu59. Vėlesniuose tomuose rašytose įžangose J. Otrębskis nurodo savo
parankinius autorius – A. Leskieną, P. Skardžių, J. Endzelīną, E. Fraenkelį, bet
pačiame tekste juos mini labai retai60. Toks modelis gana įprastas klasikinio pobūdžio gramatikose, pateikiančiose tik bendrą naudotos literatūros sąrašą. Tiesa, J. Otrębskis skaitytojams šio sąrašo nebespėjo parengti, bet didesnę jo dalį
galima numanyti iš OGJL1 esančios lituanistinės literatūros apžvalgos ir pastabų OGJL1, OGJL2 pratarmėse.
4.

OGJL VERTINIMAI IR GALIMI ATEITIES
DARBAI

OGJL galima apibūdinti kaip gana modernią klasikinio stiliaus gramatiką,
kurioje ir išsamiai, ir saikingai reprezentuojama įvairi faktinė lietuvių kalbos
medžiaga. Racionalus ir neperkrautas gramatinio aprašo stilius, hipotetiškumas
ir atsargumas leido OGJL išsilaikyti skaitomai ir aktualiai. J. Otrębskis ir jo
OGJL sulaukė pagyrų 61 ir priekaištų 62 , ir greičiausiai jos plati apimtis nulėmė tai,
kad ji taip ir liko rimčiau nerecenzuota. OGJL buvo, yra ir bus skaitoma pagal
poreikį. J. Otrębskio pateikti senosios ir dabartinės lietuvių kalbos duomenys,
jų aprašas pasitarnavo rengiant vėlesnius darbus63, jo keltos idėjos ir įžvalgos

59

Tokių paminėjimų OGJL3 tome yra tik keletas: tai nuorodos į D. Kleino, K. Jauniaus, J. Jablonskio darbus (OGJL3 6, 9, 253).

60

Plg. OGJL2 tekste randamą nuorodą į A. Leskieną (OGJL2 387).

61

Antanas Salys J. Otrębskį apibūdino žodžiais „geras, pasižymėjęs lietuvių kalbos specialistas“
(žr. Salys 1985: 29 [nuomonė išsakyta iki 1965]); Jonas Kazlauskas jį įvardijo vienu žymiausių
XX a. baltistų (šalia K. Būgos, J. Endzelīno, E. Fraenkelio, Ch. Stango), plg. Kazlauskas (1968:
108); Algirdas Sabaliauskas OGJL pavadino tikrai įspūdingu lietuvių kalbos struktūros tyrinėjimu (žr. Sabaliauskas 1982: 150).

62

P. Skardžius, vienas iš daugiausiai J. Otrębskiui ir jo gramatikai priekaištų (tiesa, gan padrikų
ir smulkmeniškų) turėjusių oponentų, ne visada įstengė nutylėti asmenines nuoskaudas (plg.
Skardžius 1998a: 701–708, 741–745, 851) ir kartėlį, kurį ryškiausiai atidengė 1972 m. apie Lietuvių kalbos gramatikos I tomą leidinyje Draugas išspausdintos recenzijos pabaiga: „Taigi visa ši
gramatika (t. y. LKG I tomas – J. P.), kad ir nebūdama istorinė tiriamoji, yra labai svarbus gramatinis indėlis lietuvių kalbos mokslui ir tuo pačiu baltistikai ir lyginamajai indoeuropiečių
kalbotyrai; prieš ją gerokai išblanksta ir J. Otrębskio išleistoji trijų tomų Gramatyka języka litewskiego.“ (Skardžius 1998: 540–541).

63

Plg. Zigmo Zinkevičiaus Lietuvių kalbos istorinėje gramatikoje nuolat pateikiamas OGJL nuorodas
(Zinkevičius 1980, 1981).
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aptariamos64, ginčijamos65, nurodomos ne tik ankstesniuose, bet ir naujausiuose66 lietuvių kalbos gramatiniuose tyrimuose ir / ar jų apžvalgose.
Praėjus 50 metų nuo vėliausiai pasirodžiusio OGJL tomo išspausdinimo norėtųsi turėti OGJL žodžių formų rodykles. Šiuolaikinės techninės galimybės
leidžia OGJL pateiktus lietuvių kalbos turtus panaudoti geriau, nei buvo paties
J. Otrębskio sumanyta. Elektroninis dvikalbis (lietuvių–lenkų) ar net abipusis
(su atvirkštine lietuviško žodžio formos paieška pagal lenkišką atitikmenį) žodžių formų indeksas leistų efektyviai naudotis OGJL siūlomu aprašu67, o kartu būtų ir išsamus dvikalbis žodynas68, suveriantis įvairias žodžių formas69 ir
reikšmes70, išryškinantis sinonimines ir / ar antonimines žodžių sąsajas71.
Greta visos OGJL žodžių rodyklės aktyvavimo yra dar ir kita – OGJL3 paskelbimo lietuviškai – galimybė: elektronine publikacija galėtų tapti ir Vilniaus
universiteto bibliotekoje saugomas J. Balčikonio autorizuotas OGJL3 vertimas
į lietuvių kalbą. Tiesa, J. Balčikonio parengtoje lietuviškoje OGJL3 versijoje
iliustraciniai pavyzdžiai neturi lenkiškų atitikmenų. Tai kartais skatino vertėją
elgtis kūrybingai, bet kita vertus – kai kurioms (ypač retesnėms) lietuviškų žodžių reikšmėms apibūdinti tų lenkiškų atitikmenų labai trūksta.

64

Plg. LKG I 487, Mažiulis 1970: 132, 185, Kazlauskas 1968: 127, 176, 198, Paulauskienė 1979:
141, 159.

65

Plg. Kazlauskas 1968: 399, Mažiulis 1970: 54, 210, 220, 228.

66

Pvz.: Ambrazas 2006: 105, 283, 314, 353, 445, 481; Judžentis 2012: 36, 169; Arkadiev, Holvoet,
Wiemer 2015: 21, 36.

67

Kaip pavyzdį galima nurodyti P. Skardžiaus Rinktinių raštų rodyklę, gerokai palengvinančią pažintį su šio autoriaus darbais (žr. Skardžius 2013).

68

Tokio projekto pavyzdžiu ir prototipu galima nurodyti Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Skaitmeninės filologijos centre parengtą Thesaurus Latino-Lituanicus Jungtinis lotynų-lietuvių
kalbų žodynas nuo XVII iki XXI amžiaus, daugiau žr. http://www.thesaurus.flf.vu.lt/

69

70

71

Pavyzdžiui, žodį vienintelis J. Otrębskis pateikia reikšme ‘samiutki’. Tokią vienintelis ‘vienišas’ reikšmę jis dar pabrėžia kitais šaknies vien- vediniais: vienuĩ víenas ‘samiuteńki’, vieniñtelis,
vienỹtelis, vienùtis, vienutėlis, vienutùkas, vienùžis, vičvíenas, včvienaitis (OGJL3 131, 132). Ir plg.
Lietuvių–lenkų kalbų žodyno nurodomą vienintelis atitikmenį ‘jedyny’ (LLKŽ 540).
OGJL teikiami išsamūs lietuviškų pavyzdžių atitikmenys lenkų kalba, pvz.: graudùs, - ‘kruchy,
tkliwy, rzewny, gorzki’ (OGJL3 95); tùščias, -ià ‘prożny, pusty, bezużyteczny’ (ten pat, 93); nurodomos ne tik populiarios, bet ir retesnės (pvz.: bérnas ‘młodzieniec; kawaler; parobek’ (ten
pat, 11), pustinas, -a ‘porządny, przyzwoity’ (ten pat, 102)), nublukusios (pvz. šõkis (ne vien ‘tanec’, bet ir ‘skok’ = ‘šuolis’ (ten pat, 19)), nykstančios žodžių reikšmės, pvz.: eidinti ‘chodzić’,
eidiniñkas ‘dobry piechur’ (ten pat, 272); dial. pagáulus, -i ‘pojętny’ (ten pat, 110); negeróji ‘nieszcięście’, kreivóji ‘linia krzywa’ ir pan. (ten pat, 111).
Plg., pavyzdžiui, iš OGJL aprašo išryškėjančią opus <->rambus antonimiją: opùs, - ‘wrażliwy,
czuły; trudny do gojenia’; [...] rambùs, -, ‘nieczuły, niewrażliwy na bicieʼ (OGJL3 97).
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APIBENDRINIMAS
OGJL gali būti vertinama kaip neprarandanti mokslinės vertės. Ši gramatika
dabarties kalbą tiriantiesiems, o ypač kodifikuojantiems, rodo būtinybę remtis
gyvosios kalbos visuma ir nepamiršti bendro kalbos istorijos išmanymo. Skaitant J. Otrębskio „Lietuvių kalbos gramatiką“ nuolat lydi įspūdis, kad ji buvo
rašoma turint tikslą pasidalinti išmanymu ir tai buvo daroma su malonumu.
Todėl OGJL galima pavadinti gramatika, kurią įdomu ir malonu skaityti.
Lingvistinio aprašo modeliai nuolat keičiasi, per ilgesnį laiką gerokai keičiasi
ir požiūris į aprašomąją medžiagą, todėl straipsniu stengtasi atkreipti dėmesį į
J. Otrębskio parengto darbo savitumą jo rašymo metu ir aptarti pastebėtus ryškesnius šio ir vėliau išspausdintų gramatinių aprašų modeliavimo ar medžiagos
grupavimo / priskyrimo panašumus ir skirtumus.
Gramatikos nėra linijinio pobūdžio skaitiniai. Įprastinis skaitytojas gramatikose paprastai ieško tik medžiagos jam rūpimu klausimu. Todėl gramatikoje pateikiamo turinio, o ypač faktinės medžiagos paiešką palengvina dalykinės, žodžių
formų ir tikrinių vardų rodyklės. OGJL ypač reikalinga rodyklių dėl iliustracinės
medžiagos įvairovės ir apimties, o pavyzdžius lydintys paraleliniai lenkiški atitikmenys leidžia galvoti apie virtualioje erdvėje veikiantį dvikalbį žodyną, kuris
tuo pačiu aktualizuotų ir J. Otrębskio gramatinės minties gyvastį. Tokia rodyklė
su atitinkamo J. Otrębskio gramatikos puslapio faksimilės atkarpa galėtų išspręsti ir bibliografine retenybe tampančio OGJL teksto prieigos klausimą.
Š A LT I N I A I I R L I T E R AT Ū R A
A mbr a z a s Vy t aut a s 2006: Lietuvių kalbos istorinė sintaksė. Vilnius: Lietuvių kalbos
institutas.
A rk a d ie v Pe ter, Holvo e t A xel , W iemer Björ n 2015: Introduction Baltic Linguistics: State of the Art. – Contemporary Approaches to Baltic Linguistics (Trends in
Linguistics Studies and Monographs), ed. by Peter Arkadiev, Axel Holvoet & Björn
Wiemer. Berlin, Boston: De Gruyter Mouton, 1–109. Prieiga internete: http://www.
academia.edu/5617002/Baltic_linguistics_State_of_the_art
ht t p://w w w. r e s e a r c h g a t e. ne t /publ i c a t io n /281175671_Introduction._Baltic_
linguistics_state_of_the_art
D ab artinė s liet uvių kalb os žodynas 2011: šeštas (trečias elektroninis) leidimas.
Kompaktinė plokštelė / redaktorių kolegija: Stasys Keinys (vyr. redaktorius), Laimutis Bilkis, Jonas Paulauskas, Vytautas Vitkauskas. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas,
2006; internetinė versija http://dz.lki.lt
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D i n i P ie t r o Umb er to 2014: Foundations of Baltic Languages. Vilnius: Vilnius
University.
DLKG – Dabartinės lietuvių kalbos gramatika, ketvirtasis pataisytas leidimas, red. Vytautas Ambrazas. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006 (1994).
E nd z el y n a s Ja n i s 1957 [1948]: Baltų kalbų garsai ir formos. Vilnius: Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla.
Holvo e t A xel 2004: Evidencialumo kategorija. – Gramatinių kategorijų tyrimai, red.
Axel Holvoet, Loreta Semėnienė. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 105–120, 168–
169. ( = Lietuvių kalbos gramatikos darbai 2.)
Jablon s k i s Jon a s ( Ryg i š k ių Jon a s) 1997 [1922]: Lietuvių kalbos gramatika, trečiasis fotografuotinis leidimas. Vilnius: Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla.
Jon i k a s Pe t r a s 1939: Pagramančio tarmė. Kaunas: Spindulio bendrovės spaustuvė.
Jud ž ent i s A r t ū r a s 2014: Lietuvių kalbos gramatinės kategorijos. Vilnius: Vilniaus
universiteto leidykla.
K a z l au s k a s Jon a s 1968: Lietuvių kalbos istorinė gramatika. Vilnius: Mintis.
L a igon a it ė Adelė 1978: Lietuvių kalbos akcentologija. Vilnius: Mokslas.
LKE – Lietuvių kalbos enciklopedija, 2-asis patikslintas ir papildytas leidimas, par. Kazys
Morkūnas, red. Vytautas Ambrazas. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2008.
LKG I – Lietuvių kalbos gramatika. Fonetika ir morfologija, vyr. red. Kazys Ulvydas. Vilnius: Mintis, 1965.
LLKŽ – Lietuvių–lenkų kalbų žodynas, sud. Algis Kalėda, Barbara Kalėdienė, Marija
Niedzviecka. Vilnius: Mokslas, 1991.
M a ž iu l i s Vy t aut a s 1970: Baltų ir kitų indoeuropiečių kalbų santykiai (Deklinacija).
Vilnius: Mintis.
OGJL1 – Otrębski Jan. Gramatyka języka litewskiego 1: Wiadomości wstępne. Nauka o
głoskach. Warszawa: Państwowe wydawnictwo naukowe, 1958.
OGJL2 – Otrębski Jan. Gramatyka języka litewskiego 2: Nauka o budowie wyrazów. Warszawa: Państwowe wydawnictwo naukowe, 1965.
OGJL3 – Otrębski Jan. Gramatyka języka litewskiego 3: Nauka o formach. Warszawa:
Państwowe wydawnictwo naukowe, 1956.
Pa l ion i s Jon a s 1967: Lietuvių literatūrinė kalba XVI–XVII a. Vilnius: Mintis.
Pau l au s k ienė A ldon a 1979: Gramatinės lietuvių kalbos veiksmažodžio kategorijos,
Vilnius: Mokslas.
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Pau l au s k ienė A ldon a 2006: Pirmosios lietuvių kalbos gramatikos. Vilnius: Gimtasis
žodis.
Ro s i n a s A lb er t a s 1995: Baltų kalbų įvardžiai: morfologijos raida. Vilnius: Vilniaus
universitetas.
Ro s i n a s A lb er t a s 1996: Lietuvių bendrinės kalbos įvardžiai. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla.
Ro s i n a s A lb er t a s 2001: Mikalojaus Daukšos tekstų įvardžių semantinė ir morfologinė
struktūra. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas.
S ab a l i au s k a s A lg i rd a s 1982: Lietuvių kalbos tyrinėjimo istorija. 1940–1980 m. Vilnius: Mokslas.
S a l y s A nt a n a s 1985: Baltų kalbos, tautos ir kiltys. Vilnius: Baltos lankos.
S en k u s Juo z a s 2006: Kalbotyros darbai. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas.
S en n A l f r e d 1966: Handbuch der litauischen Sprache 1: Grammatik. Heidelberg: Carl
Winter, Universitätsverlag.
Sk a rd ž iu s P r a n a s 1996 [1943]: Rinktiniai raštai 1. Lietuvių kalbos žodžių daryba. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla.
Sk a rd ž iu s P r a n a s 1997: Rinktiniai raštai 2. Bendrinės kalbos dalykai. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas.
Sk a rd ž iu s P r a n a s 1998: Rinktiniai raštai 3. Bendrinės kalbos kultūra. Vilnius: Mokslo
ir enciklopedijų leidybos institutas.
Sk a rd ž iu s P r a n a s 1998: Rinktiniai raštai 4. Moksliniai straipsniai ir studijos. Vilnius:
Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas.
Sk a rd ž iu s P r a n a s 2013: Rinktiniai raštai 7. Rodyklės ir bibliografija, par. Eglė Žilinskaitė-Šinkūnienė, Mindaugas Šinkūnas. Vilnius: Vilniaus universitetas.
S mo c z y ń s k i Wojc ie c h 2007: Słownik etymologiczny języka litewskiego. Vilnius: Vilniaus Universitetas.
S t u nd ž i a B on i f a c a s 1995: Lietuvių bendrinės kalbos kirčiavimo sistema. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla.
S t u nd ž i a B on i f a c a s 2009: Bendrinės lietuvių kalbos akcentologija. Vilnius: Vilniaus
universiteto leidykla.
Z i n ke v i č iu s Z ig m a s 1980: Lietuvių kalbos istorinė gramatika 1. Vilnius: Mokslas.
Z i n ke v i č iu s Z ig m a s 1981: Lietuvių kalbos istorinė gramatika 2. Vilnius: Mokslas.
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Jan Otrębski’s Gramatyka języka litewskiego
(III – 1956, I – 1958, II – 1965): History and
Today
S U M M A RY
The article discusses the process of publishing of a three-volume Lithuanian grammar
by a famous Polish linguist Jan Otrębski (1889-1971), the composition of grammatical description, its peculiarities and evaluations. The type of this grammar enables us to create
both an index of word forms used in the grammar and an index of their parallel Polish
equivalents. A modern electronic word-form index-dictionary would add to the viability
of J. Otrębski’s grammatical thought and would be an excellent lexicographical source of
Lithuanian-Polish languages and a teaching aid. Such an index with a facsimile segment
of a relevant page from J. Otrębski’s grammar would also contribute to the solution of the
problem of accessibility of the text of this grammar.
Įteikta 2015 m. gegužės 22 d.
J Ū R AT Ė PAJ Ė DI E N Ė
Lietuvių kalbos institutas
Petro Vileišio g. 5, LT-10308 Vilnius, Lietuva
juratepajediene@gmail.com
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L ie t uvo s e du kolog ijo s u n iver s ite t a s
Mok s l i n ių t y r i mų k r y pt y s : dialektologija, morfologija,
senieji raštai.

DAIKTAVARDŽIŲ KAMIENŲ
KAITOS TENDENCIJOS
XIX AMŽIAUS RAŠTUOSE RYTŲ
AUKŠTAIČIŲ PATARME
The Tendencies of Substantive Stem Alteration
in 19th Century Texts Written in the Eastern
Aukštaitian Dialect
A NOTACI JA
Straipsnyje gilinamasi į XIX a. raštų, parašytų rytų aukštaičių patarme, morfologijos dalykus. Apžvelgiama keleto to meto raštijos atstovų – Mykolo Cerausko, Lauryno
Bortkevičiaus, Henriko Balevičiaus, Mykolo Smolskio, Tado Lichodzejausko, Kazimiero Michnevičiaus-Mikėno, Antano Kitkevičiaus, Andriaus Benedikto Klungio – religinių tekstų kalba. Didžiausias dėmesys skiriamas daiktavardžio morfologijos klausimams.
Straipsnyje aptariamos daiktavardžių kamienų kaitos tendencijos. Pastebėta, kad daugelis
daiktavardžių kamienų svyravimų būdingi ir šiandieninei rytų aukštaičių patarmei.
E S M I N I A I Ž O DŽ I A I :

XIX a., religiniai tekstai, rytų aukštaičių patarmė, daiktavardžių
kamienai, mišimas.
A N NOTAT ION

The article addresses the matters of morphology of the 19th century texts written in the
Eastern Aukštaitian dialect. It reviews the language of religious texts written by several
authors of that time – Mykolas Cerauskas, Laurynas Bortkevičius, Henrikas Balevičius,
Mykolas Smolskis, Tadas Lichodzejauskas, Kazimieras Michnevičius-Mikėnas, Antanas
Kitkevičius, Andrius Benediktas Klungys. The article focuses on the issues of morphology
of the noun. It discusses the tendencies of substantive stem alteration. It has been observed
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XIX amžiaus raštuose rytų aukštaičių patarme
that in the majority of cases substantive stem alterations are also characteristic of contemporary Eastern Aukštaitian dialect.
K E Y WO R D S :

19th century, religious texts, Eastern Aukštaitian dialect, substantive stems, mixing.

Daiktavardžių kamienų mišimo reiškinys būdingas ne tik visoms lietuvių
kalbos tarmėms, bet ir bendrinei kalbai. Šio straipsnio tikslas – apžvelgti pasitaikančius daiktavardžių kamienų svyravimo atvejus XIX a. raštuose, parašytuose rytų aukštaičių patarme. Medžiaga surinkta iš Kazimiero Michnevičiaus-Mikėno knygos Šventas Izidorius artojas (1859), Antano Kitkevičiaus
lietuviškų giesmių knygoje Hymny ojców świętych (1848), Andriaus Benedikto
Klungio knygelės Litanijos su maldomis (1842), Lauryno Bortkevičiaus knygos
Giesmės apie keturiolika stacijų (1810), Mykolo Cerausko knygelių Senas katekizmas (1803) ir Kozonis padėkavonės (1803), Mykolo Smolskio knygos Uvogos apie
išganymą dūšios (1823), Tado Lichodzejausko pamokslo Gailus atminimas (1841)
ir Henriko Balevičiaus knygelės Keliavedys (1857)1. Analizuojant medžiagą naudotasi aprašomuoju ir lyginamuoju metodais.

VYRIŠKOJO LINKSNIAVIMO KAMIENAI
Vyriškojo linksniavimo sistemai priklauso produktyvūs ir stabilūs a, a, ia
kamienai ir ne tokie stabilūs u, u kamienai, kurie linkę pereiti į kitus kamienus,
sumišti su jais.
1

Aiškinantis tikslią autorių kilmę, t. y. su kokia konkrečia rytų aukštaičių patarme galėtume
juos sieti, remtasi keliais šaltiniais (Biržiška 1963; Zinkevičius 1990; Vanagas 1996; LE 1954;
LE 1963). Mykolas Cerauskas ir Laurynas Bortkevičius pagal kilmę yra rytų aukštaičiai panevėžiškiai, Henrikas Balevičius ir Tadas Lichodzejauskas – rytų aukštaičiai uteniškiai, Mykolas Smolskis ir Antanas Kitkevičius – rytų aukštaičiai anykštėnai. Apie Kazimiero Michnevičiaus-Mikėno patarmę sunku tiksliai ką nors pasakyti. Z. Zinkevičiaus nuoroda, kad minėtasis
autorius kilęs nuo Anykščių, nieko aiškaus nepasako, nes Anykščių apylinkėse gali būti kalbama tiek anykštėnų, tiek uteniškių, tiek širvintiškių patarme. Nėra lengva tiksliai nustatyti ir
A. B. Klungio patarmę, nes gimimo vieta nurodoma taip – kažkur netoli Latvijos. Įvardijant
mokymosi vietas, minima Alūkštos (la. Ilūkste) apskritis. Galima tik spėti, kad A. B. Klungys
galėtų būti rytų aukštaitis uteniškis, nes uteniškių salelių esama ir dabar Latvijos teritorijoje:
apie Aknystą, Subačių, vakarinėje Daugpilio apylinkių dalyje.

Straipsniai / Articles

221

REGINA RINKAUSKIENĖ

XIX a. raštuose, parašytuose rytų aukštaičių patarme, vyriškojo linksniavimo kamienų mišimo tarpusavyje tendencijos pavaizduotos 1 paveiksle (žr.
1 paveikslą).
a
↕

ia
1 PAV.

a
↕
u

ia
↕
u

a
↓

u

a
↓

ia

Vyriškojo linksniavimo kamienų mišimas tarpusavyje

Ne tik neproduktyvūs ir nestabilūs kamienai lengvai pereina į stabiliuosius
ir produktyviuosius, bet pastebėti ir atvirkštiniai procesai. a kamieno daiktavardžių sapnas, dugnas užfiksuotos ia kamieno formos: regiejos jog par sapni diedas 1715 ABK; tumsiben inmes be dugnia 12521 MS. Daiktavardžiai sapnỹs,
dugnỹs būdingi rytų aukštaičių patarmėms: Lietuvių kalbos žodyne (www.lkz.lt)
abu daiktavardžiai užfiksuoti beveik visose rytų aukštaičių patarmėse. Rastas
ir atvirkštinis atvejis: świeta pałeystuwas 40 7 MS. Pasitaikiusias a kamieno daiktavardžių u kamienes vienaskaitos įnagininko formas ( ʃu tarnum tawa 822 LB;
buwa <...> Klabonum2 tas bažniczias 1918 TL) reikėtų aiškinti nuolatine a ir u
kamienų kaita, būdinga daugeliui aukštaičių patarmių. Ne tik tarmėse, bet ir
bendrinėje kalboje dažnai u kamieno daiktavardžiai daugiskaitos paradigmoje gauna a kamieno galūnes, pavyzdžiui: sūnai, sūnams, sūnais, turgai, turgams,
turgais ir t. t. Dėl šios priežasties, matyt, susidariusios ir u kamieno daiktavardžių vienaskaitos vardininko formos: da ljii lietas3 103 MC; mogas4 unt Diewa
amirszta 10011 MS. XIX a. raštuose rasta vienaskaitinio daiktavardžio dangus
a kamieno daugiskaitos vietininko formų: kuris ira Danguosia 1816 ABK; Ir dunguósna ataduótu 22716AK; kuris ira dangose 452 LB; jeygu nieturietu dunguosie ta
Tiewa 1523 TL. Šis daiktavardis turi reikšmę tikinčiųjų įsivaizdavimu Dievo (arba
dievų), angelų, šventųjų ir gerųjų žmonių vėlių buveinė, rojus, dausa. Viena a kamieno daugiskaitos vardininko forma iš bažnytinių raštų užfiksuota ir Lietuvių
kalbos žodyne (Tesidžiaugia dangai, ir žemė tesilinksmina brš.).
Panašūs procesai pastebimi ir tarp a, ia ir u kamienų. Užfiksuota keletas
u kamieno daiktavardžių, kurie yra įgavę ia kamieno formų. Daiktavardžio
amžius ia kamieno forma amžis (wienas umžis <…> mumis tieks 1826 MS; per
2

3
4

Tokia pati forma užrašyta iš J. Basanavičiaus pasakų: Tapęs klebonumi kunigas Monkevičius Šeduvoje, atvažiavęs į Raginėnus, pašventė laukus BsMtII193.
Lietuvių kalbos žodyne (www.lkz.lt) užfiksuotas tik būdvardis lietas reikšme ‘lietingas’.

a kamieno daiktavardžio forma žmogas žinoma iš rankraštinio rytietiško žodynėlio, esančio Lietuvių literatūros ir tautosakos rankraštyne.
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wiʃʃą umi musu 827 MC) iš visų rytų aukštaičių būdinga tik panevėžiškiams5.
XIX a. šis daiktavardis galėjo būti vartojamas plačiau: tai rodo M. Cerausko,
M. Smolskio ir T. Lichdzejausko6 darbuose pavartotos formos. Daiktavardžio
karalius ia kamieno forma rasta tik M. Cerausko knygoje: ku Dowidas karalis
raʃza 8 8 MC. Lietuvių kalbos žodyne pateikiamas pavyzdys iš uteniškių ploto Arelis, visų paukščių karãlis, visa pundavojo (d.) (Užp.). Dėl nuolatinio a, ia ir u kamienų svyravimo a ar ia kamienų daiktavardžiai įgauna u kamienų galūnes:
pagal parsiergieima Iganitojaus 89 TL (plg. Iganitois Jezus Kristus 183 TL); negale
but mokitinium 7320 LB; begdami nog wiena kriielous 8425 MS. Ypač tai būdinga
daiktavardžiams su priesaga -toj-: pamietiem Tiewu, palinksmintoi, wienatii apdarytoi musu niedalas 1025 TL; Iganitojau mana 2014 TL.
XIX a. raštuose randama a kamieno forma jaučias (tu nie jauczias ir nie arklis 9511 MS). Ž. Markevičienės publikuojama medžiaga rodo, kad daiktavardis
jaučias vartojamas ir anykštėnų patarmėje (Markevičienė 2001: 18). Užfiksuota
panevėžiškiams būdinga daiktavardžio kraujas ia kamieno forma: tikra kuna ʃawa, ir Krauji 86 9 LB.

MOTERIŠKOJO
LINKSNIAVIMO KAMIENAI
Moteriškojo linksniavimo sistemos visi trys kamienai ā, ā, ē yra gana stabilūs ir produktyvūs.
XIX a. raštuose, parašytuose rytų aukštaičių patarme, pastebėtos tokios moteriškojo linksniavimo kamienų mišimo tarpusavyje tendencijos (žr. 2 paveikslą).
ā
↕

ē
↓

ē

2 PAV.

ā

Moteriškojo linksniavimo kamienų mišimas tarpusavyje

Labai dažnas abipusis mišimas tarp ā ir ē kamienų: iszłasidawa del ju geriausiu ganikły 1312 KMM; ing umžyną pałaymę 149 MC; pałaymes moniu ieʃzka
313 MC; aszmenies striełos ira asztresniey 803 MS. Daiktavardžiai ganyklė, palaimė
5
6

Z. Zinkevičius dar mini keletą žemaičių tarmės punktų (Zinkevičius 1966: 255).

T. Lichdzejausko darbe greta vartojamos dvejopos, t. y. ia ir u kamienų, daiktavardžio amžius
formos, plg.: jaunam ir stipram umi ar pacziay senotuwiey 1318 TL; nieiuri <...> niey umiaus
1423 TL.
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nevartojami rytų aukštaičių plote, jie žinomi iš senųjų raštų. Daiktavardis strėlė
a kamieno formą gali būti įgijęs dėl rytų aukštaičių patarmėje kietai tariamų
junginių le, lė. Lietuvių kalbos žodynas pateikia Jono Biliūno sakinį su a kamieno
forma (Atmatavęs dešimtį žingsnių, atsistojau, nusiėmiau nuo pečių lanką, įtempiau
strėlą ir pradėjau taikinti. J.Bil.). M. Smolskis pagal kilmę taip pat anykštėnas.
Z. Zinkevičius dar mini Linkmenis, kuriuose daiktavardis strėlė yra a kamieno
strla (Zinkevičius, 1966: 229).
Daugelio autorių darbuose užfiksuotas ir šiuo metu plačiai rytų aukštaičių
plote vartojamas ā kamieno daiktavardis eilia: té éjlos Mérgélu stoja 2398 AK; ajlu
<…> pasatatiti pa liepam 332 KMM; niepastatik mani wienoy eyloy 449 MS.

MOTERIŠKOJO → VYRIŠKOJO
LINKSNIAVIMO KAMIENAI
Tiriant XIX a. raštų kalbą, pastebėta, kad moteriškojo linksniavimo kamienai yra linkę sumišti ne tik tarpusavyje, bet ir su vyriškojo linksniavimo kamienais (žr. 3 paveikslą).
ā
↓

a
3 PAV.

ā
↓

ē
↓

(i)a

(i)a

Moteriškojo linksniavimo kamienų mišimas su vyriškojo linksniavimo

kamienais

Daugiausia daiktavardžių, kurie svyruoja tarp ā ir a kamienų: pėda / pėdas7 (bus pałayminti piedey 1015 HB; bucziot szwintus piedus 1011 HB; uuszoka
nietikietey pedus giwenima 1415 TL; eytumem Jo pedeys 848 MS); pabaiga / pabaigas8 (pabeyguy priżadu 7211 HB); žabangos / žabangai (užkludiʃim žabangus welnia
5810 LB; moniu abungus 23613 AK; perkałbeimaj ira kajp abungaj 292 KMM);
narsa / narsas (koroii iʃz nopikantos, iʃz narʃa 36 MC). Keletas pavyzdžių, išrinktų iš M. Smolskio tekstų, greičiausiai gali būti siejami ne su kitu daiktavardžio
7

8

Z. Zinkevičius pateikia vyriškosios giminės daiktavardį pėdas iš daugelio rytų aukštaičių punktų (Zinkevičius1966: 214).
Vyriškosios giminės forma Lietuvių kalbos žodyne užrašyta tik iš Jono Bretkūno Postilės: Pabaige
svieto sumišimai bus krūvoje bei geri, bei pikti BPI208.
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kamienu, o su patarmės fonetikos atspindžiais to meto rašyboje9: Wisus dowanus nog Diewa 31 MS (plg. dowanom Tawi Diewas apweyzdi 129 MS)10; bedus ir
wargus <…> kinczia 616 MS (plg. bedos ir wargey 2822 MS); turi <…> giediszkus
kałbus ir mislis 2224 MS; runkus ir kojas kapotu 4611 MS; tas bedus, ligas ir suspaudimus 4926 MS; par kitu małdus ir potierius 50 8 MS. Šį reiškinį gali pagrįsti greta
pavartotos formos, palyginkime: runkus ir kojas kapotu 4611 MS ir runkus, koius
apkoleczija 9915 MS.
Reikia paminėti iā ir (i)a kamienų svyravimų atvejus. Daiktavardžiai marios / mariai (dideli Mariey kruta 810 MC); žarija / žarijas (žarijus ugnetus ʃukuopʃi
2224 MC) gali būti vertimo rezutatas, tiesiog perimtas iš vienų religinių raštų į
kitus, nes, pavyzdžiui, Lietuvių kalbos žodynas pateikia tokį sakinį: Žarijus ugnėtus sukuopsi ant galvos (1680 m. katekizmas).
ē ir (i)a kamienų mišimo atvejų rasta tik du: arba su meliniejs unt kuna
4612 KMM; eʃme dulkieys ir pełenais 124 MC).

VYRIŠKOJO → MOTERIŠKOJO
LINKSNIAVIMO KAMIENAI
XIX a. raštuose užfiksuotas ir atvirkštinis procesas: vyriškojo linksniavimo
kamienai yra linkę sumišti su moteriškojo linksniavimo kamienais. Šio mišimo
tendencijos pavaizduotos paveiksle (žr. 4 paveikslą).
a
↓
ā

a
↓
ē

(i)a
↓
ā

(i)a
↓
ē

Vyriškojo linksniavimo kamienų mišimas su moteriškojo linksniavimo
kamienais

4 PAV.

Daugiausia užfiksuota daiktavardžių, kurie svyruoja tarp (i)a ir ē kamienų, pavyzdžiui: atsiartina unt Kunigu be gajłestes 675 KMM; barnes11 be perstogies
972 MS; warejas girditi unt czistas upełes 1314 KMM; su dideły rupiesty 643 HB.
9

10
11

Tokio tipo redukuoti balsiai būdingesni širvintiškių ir pietinių panevėžiškių patarmėms (ŠT
2009: 35; RAP 2014: 29). Ž. Markevičienės duomenimis, anykštėnų paribyje su panevėžiškiais
vietoj trumpųjų a, e žodžio gale gali būti tariami aiškūs arba šiek tiek apiblukę balsiai u, i (Markevičienė 2001: 29).
a kamieno daiktavardis dovanas „Lietuvių kalbos žodyne“ pateiktas tik iš B. Vilento darbų (XVI a.).

Z. Zinkevičius tokio kamieno daiktavardį barnė pateikia iš gretimos uteniškių patarmės, Užpalių punkto (Zinkevičius 1966: 219).
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Kitų kamienų mišimo atvejų rasta tik po vieną pavyzdį: nuʃtume galingus nog
ʃoʃtos 239 LB; wienoy Łeywiey12 sedietu 747 MS; kusciomis muʃztas 172 LB. Daiktavardžiai sosta ir kumščia nebūdingi rytų aukštaičiams. Lietuvių kalbos žodynas
(www.lkz.lt) juos pateikia iš senųjų raštų arba žemaičių ploto. Kadangi XIX a.
raštų leidėjai nerašė viena gryna tarme, galima manyti, kad šie daiktavardžiai
gali būti perimti iš kitų patarmių.

MIŠRUSIS LINKSNIAVIMAS
Mišriajam linksniavimui priklausantys i ir C kamienai yra patys nestabiliausi, linkę pereiti į stipriuosius vyriškojo arba moteriškojo linksniavimo kamienus.
XIX a. raštuose pastebėtos mišriojo linksniavimo kamienų mišimo tendencijos pavaizduotos paveiksle (žr. 5 paveikslą).
im
↓

ā

5 PAV.

if
↓

ā

if
↓
ē

if
↓
ā

if
↓

(i)a

Cm
↓
im

Cm
↓

(i)a

Cf
↓
if

Mišriojo linksniavimo kamienų mišimo tendencijos

Užfiksuota daug i kamieno daiktavardžių, kurie yra įgavę kitų kamienų formų: širdis (szirdżiu nabażnu 10 9 HB; karsztu szirdiu 5918 MS; Netiktey inksneys,
bet ʃzirdziu 10 8 LB; ir asz suspaustas szirdiu atsilepiu 1026 TL; dekawoiu tau ʃzirdzia karʃzcziausia 303 MC; Isz wisas szirdes sawa 43 KMM; wisu szirdiu tikraj Jam
tiki 362 KMM; atidodu szirdiuy Tawa 11318 MS; idant ʃutrinta szirde <…> atrasciau 1110 LB); tulžis (tilżiu <…> but girditu 70 9 HB; tuliu pagirdiou 120 5 MS; su
tulźi, pritayse gierima 76 9 LB); akis (po akiu tiek swieta 145 LB; po akiu wisa świeta 4115 MS); viltis (džaugias tuo saldžiu wilcziu smertes 7116 KMM); žvėris (wiʃʃi
žwerey łauka giartu 816 MC; Wiʃʃi weriey unt Łauka 75 MC; tuos werius giariausiey yłeyka Diewas 811 MC); ugnis (nog ugnies 817 LB; dega ugniu 819 LB; ne perłajstu tawi <…> ładejs, ugni, liggu 60 8 KMM; dabar <…> karsztoy ugniey 4512 MS);
kandis (po tawim gułes kundios 10119 MS); dalis13 (dala pirma 71 MC; kiatwirtą
dalą meatu 1024 MC); šaknis (daug runda ʃzakniu 1121 MC); smegenys (diega smagienos 984 MS).
12

13

Z. Zikevičiaus duomenimis, daiktavardis laivė užfiksuotas panevėžiškių, kupiškėnų ir uteniškių
plote (Zinkevičius 1966: 229).

Toks ā kamieno daiktavardis dalia (dalis) vartotas jau XVI a. pradžioje K. Sirvydo veikale
Punktai sakymų (Zinkevičius 1966: 247).
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Panašūs procesai veikia ir priebalsinio linksniavimo kamienus, dažniausiai
jie linkę įgauti vyriškojo arba moteriškojo linksniavimo stipriųjų kamienų formų: šuo (Szunies krauju wadina 347 KMM; keyp nog szunia pasiutusia 2121 MS);
vanduo (unt wiena undienia 5529 MS; idant undieniey <…> nieużupiłtu 2011 HB);
piemuo (pa waldziu wiena péménia 1128 ABK); mėnuo (pirmuoasias menesis pagiwenima sawa, wiras ir pati, karszcziausiu <…> turi mejły 415 KMM; du menesej
perejna 418 KMM); ašmuo (aszmenies striełos ira asztresniey 803 MS); akmuo (aukluwa naragas au akmenia 3411 KMM; akmenies pliszta 11217 MS); ruduo (iłgajs
rudenia wakarajs 2814 KMM); sesuo (Izydorius ir ja suadeta, giwena kajp brolis su
seseri 391 KMM).
Pastebimas ir atvirkštinis procesas, t. y. stipriojo linksniavimo kamienai yra
sumišę su i kamieno daiktavardžiais: barnis (wiʃʃos barnis rundas 1613 MC); rūpestis (Keip didziauʃia ira, to mana rupeʃtis 115 MC; rupeʃties ne turi 2428 MC); žmonės (burtiniku, monis wilojenti 87 ABK); malonė (taj ira małonis 68 8 KMM; małonis Jezusa <…> kas Tawi apsakis 1323 MS); krikščionis (nepradieiey but Krikścionim
3220 LB).
XIX a. raštuose rasta daiktavardžio žvėris moteriškosios giminės forma14 (bekim ir saugokimes, kaip nog pikto algczia ir weries sztrosznos 6422 MS); daiktavardžio geluonis priebalsinio kamieno vardininkas15 (gieło unt pacziu szirdi preyna
7927 MS) ir i kamieno daiktavardžio avis vyriškosios giminės forma (senas szuwa,
jautrus awja sargas 1614 KMM).

IŠVADOS
XIX a. raštai atspindi archajiškesnį rytų aukštaičių patarmės morfologijos
vaizdą. Užfiksuoti daiktavardžių kamienų mišimo atvejai visų pirma grindžiami autorių gimtųjų patarmių faktais. Kaip ir dabartinėje rytų aukštaičių patarmėje, neproduktyvieji kamienai lengvai pereina į produktyviuosius arba įgyja
jų formų (u → a, Cm → (i)a ir pan.), nors esama ir atvirkštinių atvejų (a → u;
(i)a → u). Pastebima daiktavardžių kamienų kaita ne tik tarp tos pačios giminės daiktavardžių (u → a, ā → ē), bet ir tarp vyriškosios ir moteriškosios
giminės daiktavardžių (ā → a, ē → a). Ypač retas atvejis rastas K. Michnevičiaus-Mikėno darbe: senas szuwa, jautrus awja (= avio) sargas 1614.
14

Lietuvių kalbos žodyne (www.lkz.lt) moteriškosios giminės formos pateikiamos tik iš pietų aukštaičių ploto.

15

Z. Zinkevičiaus nuomone, toks daiktavardis yra ne senojo priebalsinio kamieno, bet pasidarytas
vėliau. Jis užfiksuotas daugelyje rytų aukštaičių patarmių (Zinkevičius 1966: 266).
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MS – Mykolas Smolskis
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The Tendencies of Substantive Stem Alteration
in 19th Century Texts Written in the Eastern
Aukštaitian Dialect
S U M M A RY
The analysis of the texts of the 19th century religious authors written in the Eastern
Aukštaitian dialect (the following little-studied authors were selected for the research:
Henrikas Balevičius, Laurynas Bortkevičius, Andrius Benediktas Klungys, Mykolas Cerauskas, Antanas Kitkevičius, Tadas Lichodzejauskas, Mykolas Smolskis and Kazimieras
Michnevičius-Mikėnas) reveals the following tendencies of substantive stem alteration:
ā → a (bus pałayminti piedey 1015 HB; pabeyguy priżadu 7211 HB; ukludiʃim abangus welnia
5810 LB); ā → ē (iszłasidawa del ju geriausiu ganikły 1312 KMM; ing umyną pałaymę 14 9 MC);
ā → a (dideli Mariey kruta 810 MC); a → ā (kusciomis muʃztas 172 LB); a → ē (atsiartina
unt Kunigu be gajłestes 675 KMM; barnes be perstogies 972 MS; warejas girditi unt czistas upełes
1314 KMM); a → ā (nuʃtume galingus nog ʃoʃtos 23 9 LB); a → a (regiejos jog par sapni diedas
1715 ABK; tumsiben inmes be dugnia 12521 MS); ē → a (arba su meliniejs unt kuna 4612 KMM);
ē → ā (té éjlos Mérgélu stoja 239 8 AK); u → a (wienas umis <…> mumis tieks 1826 MS; ku
Dowidas karalis raʃza 8 8 MC).
The nouns of non-productive stems often acquire the forms of productive stems, for
example: szirdżiu nabażnu 10 9 HB; tilżiu <…> but girditu 70 9 HB; po akiu tiek swieta 145 LB;
daugias tuo saldiu wilcziu smertes 7116 KMM; keyp nog szunia pasiutusia 2121 MS; su piłnu
wilcziu 2111 TL; pa waldziu wiena péménia 1128 ABK; unt wiena undienia 5529 MS; iłgajs rudenia wakarajs 2814 KMM. Opposite cases were also identified, for example: ʃu tarnum tawa
822 LB; pagal parsiergieima Iganitojaus 8 9 TL; buwa <...> Klabonum tas baniczias 1918 TL;
aszmenies striełos ira asztresniey 803 MS; begdami nog wiena kriielous 8425 MS.
Įteikta 2015 m. balandžio 2 d.
R EGI NA R I N K AUSK I E N Ė
Lietuvos edukologijos universitetas
Taraso Ševčenkos g. 31, LT-03111 Vilnius, Lietuva
regina.rinkauskiene@leu.lt
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ANŽELIKA GAIDIENĖ
L ie t uv ių k a lb o s i n s t it ut a s
Mok s l i n ių t y r i mų k r y pt y s : leksikologija ir leksikografija.

ANTRINĖS NETIESIOGINĖS
NOMINACIJOS VALGYMO
VEIKSMAŽODŽIŲ SEMANTINIAI
ATSIRADIMO YPATUMAI
Semantic Peculiarities of Occurrence of Eating
Verbs of Secondary Indirect Nomination
A NOTACI JA
Šio straipsnio objektas yra lietuvių kalbos antrinės netiesioginės nominacijos valgymo
veiksmažodžiai, išrinkti iš rengiamo Bendrinės lietuvių kalbos žodyno. Tyrimu siekiama
nustatyti, kokie tikrovės reiškinių, daiktų ar veiksmų požymiai kalboje virsta semantiniais
požymiais, lemiančiais antrinės netiesioginės nominacijos valgymo veiksmažodžių atsiradimą, bei palyginti juos su atitinkamais gėrmo veiksmažodžiais. Straipsnio pabaigoje
pateikiamas sukurtas preliminarus antrinės netiesioginės nominacijos valgymo veiksmažodžių sinonimų tinklas.
E S M I N I A I Ž O DŽ I A I :

sinonimas, konceptas, antrinė netiesioginė nominacija, metaforinis reikšmės perkėlimas, semantinis požymis, sinonimų tinklas.
A N NOTAT ION

The object of this article is eating verbs of secondary indirect nomination of standard Lithuanian language taken from “Standard Lithuanian Language Dictionary” which
is currently in the process of compilation. This research seeks to estimate which features
of the actual phenomena, things or actions become semantic features in the language and
determine the rise of the new eating verbs of secondary indirect nomination as well as to
compare them with the corresponding drinking verbs. The article ends with a preliminary
synonym network of eating verbs of secondary indirect nomination.
K E Y WO R D S :
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synonym, concept, secondary indirect nomination, metaphorical
transfer of meaning, semantic feature, synonyms network.
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semantiniai atsiradimo ypatumai

0. Šia publikacija tęsiamas autorės tyrimų ciklas, skirtas valgymo ir gėrimo
konceptui priklausančių veiksmažodžių reikšmių semantinių požymių analizei.
Neabejojama, kad tokio pobūdžio tyrimai galėtų tapti atspirties tašku naujo tipo sinonimų žodynui, lietuvių kalbos tezaurui, kitoms semantinėms ontologijoms, kurių Lietuvoje dar nėra.
1. Ankstesniame autorės straipsnyje (plačiau žr. Gaidienė 2015) nagrinėti
semantiniai veiksmažodžio gerti sinonimų atsiradimo motyvai. Nustatyta, kad
didesnę gėrmo veiksmažodžių dalį sudaro antrinės netiesioginės nominacijos
veiksmažodžiai, kuriuos formuojant bene svarbiausias vaidmuo teko metaforiniams polisemiškiems ryšiams. Metaforiniu būdu pavadinant gėrmo veiksmą
dažniausiai aktualizuojami semantiniai požymiai yra susiję su fiziniu veiksmu
(rankos judesiu), pvz.: mesti ʻpaleisti lėkti tolyn (ppr. ranka)ʼ → ʻgerti (svaigiuosius gėrimus)ʼ, ir skysčio keliamu garsu, pvz.: pliaupti ʻsmarkiai lytiʼ → ʻdaug,
godžiai srėbti, gertiʼ.
Šio tyrimo objektu pasirinktas konceptas valgyti, kuriam reikšti bendrinė
lietuvių kalba turi nemažai veiksmažodžių: čiaumoti, drožti, kąsti, kimšti, kirsti,
ryti, sprogti, šutinti, šveisti ir t. t. Dėl valgymo veiksmažodžių gausos straipsnyje
nutarta apsiriboti tik antrinės netiesioginės nominacijos1 (toliau – ANN) veiksmažodžių, išrinktų iš rengiamo Bendrinės lietuvių kalbos žodyno (toliau – BŽe),
analize. Tokį šaltinio pasirinkimą lėmė noras ištirti ANN valgymo veiksmažodžius, vartojamus bendrinėje lietuvių kalboje. Straipsnyje nagrinėjami visi2
BŽe rasti ANN valgymo veiksmažodžiai3.
Aprašomo tyrimo tikslas – nustatyti, kokie tikrovės reiškinių, daiktų ar
veiksmų požymiai bendrinėje kalboje virsta semantiniais požymiais, lemiančiais ANN valgymo veiksmažodžių atsiradimą, gautus duomenis palyginti su
atitinkamais gėrmo veiksmažodžiais. Darbo uždaviniai: išnagrinėti ANN valgymo veiksmažodžių semantines struktūras; nustatyti ir aprašyti semantinius
1

Primintina, kad pirminės nominacijos rezultatas yra neišvestinis veiksmažodis, atsiradęs kalbančiųjų susitarimu (Jakaitienė 1988: 24), pvz.: gurkti ʻvalgyti, gerti, lesti (ppr. godžiai, greitai)ʼ
(BŽe); antrinės tiesioginės nominacijos rezultatas – darinys, kuris savo raiška ir reikšme remiasi
kitu, paprastesnę struktūrą turinčiu veiksmažodžiu (žr. ten pat, p. 24), pvz.: kąsnoti ʻpamažu valgytiʼ (BŽe); antrinės netiesioginės nominacijos rezultatas – semantinis darinys – naujai susiformavusi žodžio reikšmė (žr. ten pat, p. 24), pvz.: drožti 1. ʻsu peiliu ar kitu aštriu įrankiu pjaustyti,
smailinti, lyginti, aštrintiʼ → 6. ʻgodžiai valgyti, gertiʼ (BŽe).

2

Kai kurie valgymo veiksmažodžiai, fiksuoti ankstesniuose žodynuose (LKŽe, DŽe), BŽe nefiksuoti, pvz.: skusti 10. ʻgodžiai valgytiʼ (LKŽe); 6. ʻgodžiai valgyti, ėsti, graužtiʼ (DŽe); šlepsėti 2.
ʻnegražiai, čepsint valgyti ar ėsti, vatuloti, vobuloti ʼ (LKŽe); 2. ʻnegražiai valgyti, čepsėtiʼ (DŽe)
ir kt., todėl šiame straipsnyje nenagrinėti.

3

Reikėtų pabrėžti, kad po galutinio BŽe redagavimo šiame straipsnyje pateikti žodyno straipsniai gali keistis.

Straipsniai / Articles

231

ANŽELIKA GAIDIENĖ

nagrinėjamų veiksmažodžių reikšmių tarpusavio santykius bei gautus duomenis palyginti su ANN gėrmo veiksmažodžiais; remiantis ištirta medžiaga
sukurti preliminarų ANN valgymo veiksmažodžių sinonimų tinklą. Teorinės
nuostatos, kuriomis remiamasi analizuojant pasirinktus veiksmažodžius, aptartos jau minėtame autorės straipsnyje, todėl neatrodo tikslinga jų čia kartoti.
2. Veiksmažodis valgyti yra plačiausiai vartojamas žodis valgymui nusakyti.
Dabartinės lietuvių kalbos tekstyne užfiksuota per penkiolika tūkstančių jo vartosenos pavyzdžių4.
Lietuvių kalbos žodynuose nagrinėjamas veiksmažodis apibrėžiamas dvejopai. LKŽe ir DŽe veiksmažodžio valgyti pagrindinė reikšmė apibrėžiama gana
abstrakčiai:
(1) LKŽe ʻvartoti maistą, maitintis, sotintisʼ, pvz.: Miegmi valgau, geriu iki soti
SD445. Bent prieš valgydamas nusiprausk J.Jabl. Čia jų valgyta Jn. Vaipydamas valgau R130, MŽ171. Mes lietuvninkai barščius ir šiupinį skanų su
lašiniais gardžiais išvirtus girdami valgom K.Donel. […];
(2) DŽe ʻvartoti maistą, maitintisʼ, pvz.: Valgyti duoną, sriubą, sūrį, vaisius.
Valgyti vakarienę. Noriu valgyti pasigardžiuodamas. […].
BŽe yra išskirtos dvi veiksmažodžio valgyti reikšmės:
(3) BŽe 1. ʻimti į burną, kramtyti ir rytiʼ, pvz.: Man skauda dantį, aš negaliu
valgyti. Prašom imti ir valgyti. Valgydamas nekalbėk. Gulėdamas nevalgyk.
Jis sėdi prie stalo ir valgo obuolį. Vyrai valgo mėsą [sriubą], net ausys linksta.
Kai išalksi, tai ir sausą duoną valgysi. […].
2. ʻvartoti valgį, maistą; maitintisʼ: Ir aš išalkau valgyti. Nesinori nieko: nei
valgyti, nei niekur eiti. Per Užgavėnes žmonės daug valgo. Seniau žmonės
prasčiau valgė. Liko kaip šaka: nė valgė, nė miegojo. Aš kada valgius, kada ir
nevalgius buvau. Mūsų kultūriniame areale valgoma su šaukštu, peiliu ir šakute. […].
BŽe apibrėžiant pirmą veiksmažodžio valgyti reikšmę atkreiptas dėmesys
į fizinius ir fiziologinius valgymo veiksmo požymius, t. y. maisto ʽėmimasʼ,
ʽkramtymasʼ, ʽrijimasʼ ir ʽburnaʼ, apibrėžiant antrą – pabrėžiamas pats maitinimosi, sotinimosi procesas kaip abstraktus, gyvybiškai reikalingas reiškinys. Toks
reikšmių pateikimas leidžia atskirti dvi valgymo sampratas – grynai fiziologinę
ir abstrakčią (kaip maitinimosi, sotinimosi procesą).
4

5

Dabartinės lietuvių kalbos tekstyne pavyzdžių ieškota pagal šaknį valg- pasirenkant asmenuojamąsias ir neasmenuojamąsias veiksmažodžio valgyti, valgo, valgė formas.
Straipsnyje palikti sutrumpinimai kaip LKŽe.
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3. Laikomasi nuomonės, kad atpažinti požymius, aktualizuojamus konceptui valgyti priklausančių ANN veiksmažodžių reikšmėse, gali padėti nagrinėjamo koncepto turinį sudarantys atitinkamo fiziologinio veiksmo scenarijaus
elementai, kurie buvo nustatyti remiantis pavyzdžių 6 analize (žr. 2 lentelę).
Kognityvinėje lingvistikoje sąvokos (idealizuotas) kognityvinis modelis (Lakoff
2004: 99–110), freimas arba semantinis interpretacinis rėmas (Fillmore 1982), scenarijus (Lakoff 2004: 371–372; 514–537) ir skriptas (Schank, Abelson 1977: 42;
Ungerer, Schmid 1996: 211–217), galima teigti, reiškia maždaug tą patį – kalbinės raiškos sužadintas, tam tikra tvarka sutvarkytas žinias apie kurią nors sudėtinę situaciją ar kompleksinį įvykį. Valgymą (taip pat ir gėrmą) kaip fiziologinį
procesą sudaro viena po kitos einančios nuoseklios fazės: maisto ėmimas (nebūtina fazė) – atsikandimas (arba įsiurbimas, jei tai skysta konsistencija) – kramtymas (jei fiziologinis procesas gėrmas, šios fazės nėra) – rijimas – virškinimas
/ sotumo jausmas. Kadangi sąvoka freimas labiau pabrėžia statinį, o scenarijus ir
skriptas – dinaminį tam tikro kognityvinio modelio pobūdį, šiame straipsnyje
pasirinkta vartoti scenarijaus sąvoką (skripto sąvoka labiau taikoma prototipinių
sociokultūrinių įvykių aprašymui, pavyzdžiui, [valgymo restorane] skriptas).
Kaip teigia Georgeʼas Lakoffas, scenarijus susideda iš kelių ontologinių elementų:
pradinės būklės, įvykių sekos ir galutinės būklės, t. y. scenarijus struktūruotas
pagal schemą: ištakos – eiga – tikslas (Lakoff 2004: 371). Apskritai scenarijaus
sąvoka pirmiausiai buvo taikyta emocijoms aprašyti. 1 lentelėje pateikti G. Lakoffʼo (1987) ir Zoltáno Kövescesʼo (1988, 1990) apibendrinti pykčio (an. anger) 7 ir baimės (an. fear) scenarijai, kuriuos sudaro atskiros, nuosekliai išdėstytos scenos (nuo priežasties iki galutinio veiksmo).
1 LENTELĖ.

1 scena:
priežastis
2 scena:
emocija

6

7
8

Pykčio ir baimės scenarijai8 (pagal G. Lakoffą ir Z. Kövescesʼą)
PYKTIS

Skriaudėjas įžeidžia auką.
Įžeidžiantis veiksmas sukelia aukos
nepasitenkinimą.

Pyktis egzistuoja.
Auka jaučia pykčio sukeltus
fiziologinius pokyčius.

BAIMĖ

Pavojinga situacija, galinti sukelti
mirtį, fizinį ar psichinį skausmą.
Auka žino apie gresiantį pavojų.
Baimė egzistuoja.
Auka jaučia baimės sukeltus
fiziologinius pokyčius.

Pavyzdžiai buvo renkami iš Dabartinės lietuvių kalbos tekstyno (DLKT), Bendrinės lietuvių kalbos
žodyno (BŽe) ir Lietuvių kalbos žodyno (LKŽe).
G. Lakoffʼas tokio tipo scenarijus vadina prototipiniais scenarijais (Lakoff 2004: 514).

Informacija paimta ir išversta straipsnio autorės iš F. Ungerer, H. Schmid knygos An introduction
to cognitive linguistics (1996: 141).
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PYKTIS

BAIMĖ

3 scena:
bandymas
kontroliuoti

Auka stengiasi kontroliuoti pyktį.

Auka stengiasi nerodyti baimės ir /
arba nebėgti.

5 scena:
galutinis
veiksmas

Pykčio intensyvumas peržengia
tam tikrą ribą.
Pyktis pradeda kontroliuoti auką.
Bausmė:
auka įvykdo bausmę skriaudėjui.

Baimės intensyvumas peržengia
tam tikrą ribą.
Auka nebekontroliuoja baimės.

4 scena:
kontrolės
praradimas

Staigus atsitraukimas:
auka bėga nuo pavojaus.

Pagrindinis pateiktų scenarijų principas – nuosekliai aprašyti emocijų kategoriją, t. y. nuo emocijos atsiradimo pradžios (1 scena: priežastis) ir iki pabaigos
(5 scena: galutinis veiksmas). Scenarijuje pateiktos 3-čia (bandymas kontroliuoti)
ir 4-ta (kontrolės praradimas) scenos yra arčiausiai centrinės – 2-os scenos (emocija), todėl, kaip rodo tyrimai, 3-čia ir 4-ta scenos yra „dariausios“ konceptualiųjų metaforų atžvilgiu (Ungerer, Schmid 1996: 141). Kaip teigia F. Ungereris ir
H. Schmidas, jeigu pažvelgtume į pykčio metaforas, pamatytume, kad jų „seka
tvarkingai atspindi scenarijuje pateiktų 2 ir 3 scenų ir 4 scenos vystymąsi, t. y.
pyktis įkaitina skystį konteineryje, skystis kyla, spaudimas didėja, atsiranda garai (visos šios metaforos priklauso 2 scenai), tada garai tampa nekontroliuojami
(3 scena) ir, jei garai neišeina, konteineris sprogsta (4 scena)“ (Ungerer, Schmid
1996: 141).
Remiantis konteksto analize straipsnyje pateikiamas koncepto valgyti scenarijus (žr. 2 lentelę), susidedantis iš kelių elementų: nebūtinojo fizinio veiksmo, einančio prieš būtinąjį fiziologinį veiksmą, t. y. rankos (-ų) judesys (-iai)
su valgymo priemone / be priemonės, ir būtinųjų fiziologinių veiksmų, t. y.
atsikandimo, kramtymo ir rijimo (jei valgomo objekto konsistencija kieta) arba
siurbimo ir rijimo (jei valgomo objekto konsistencija tiršta / skysta) ir virškinimo / sotumo jausmo. Nustatyta, kad įvairūs koncepto valgyti scenarijaus elementai vienaip ar kitaip yra aktualizuoti šiam konceptui priklausančių veiksmažodžių reikšmėse, pavyzdžiui, ʻjudesys rankaʼ (fizinis veiksmas) užfiksuotas
veiksmažodžio kabliuoti reikšmėje; ʻkramtymasʼ (fiziologinis veiksmas) – veiksmažodžių traškinti, tratinti ir kt. reikšmėse.
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2 LENTELĖ.
fizinis
veiksmas

Koncepto valgyti scenarijus
Nebūtinasis fizinis
veiksmas, einantis
prieš būtinąjį
fiziologinį veiksmą.
Atliekant veiksmą
dalyvauja / nedalyvauja
ranka su priemone / be
priemonės.

fiziologinis
veiksmas

Būtinasis fiziologinis
veiksmas:
a) atsikandimas

Juolab kad daugelis vaikų ledus mėgsta valgyti
dideliais kąsniais […] (DLKT).

b) kramtymas ir
rijimas

Valgis iš karto buvo neįprastas: sriuba be riebalų
ir mėsos, bet buvo įdėta daržovių, kurias valgant
atrodė, kad mėsą kramtai (DLKT).

c) siurbimas ir rijimas
d) virškinimas /
sotumo jausmas
Atliekant minėtus
veiksmus dalyvauja
lūpos, dantys, liežuvis,
gerklė, ryklė ir pilvas.
veiksmo
atlikėjas

veiksmo
objektas

9

Mūsų kultūriniame areale valgoma su šaukštu,
peiliu ir šakute (BŽe). / Jis gyvas ir sveikas
ant priekrosnės dabar sėdi, pirštu košę valgo
(DLKT). Valgėme tarsi senovėje – rankomis,
nebuvo nei lėkščių, nei įrankių (DLKT).

Žmogus / bitė /
gyvūnas10

Senelis valgo sriubą iš Rembranto dubenėlio
(DLKT).

Stenkitės valgyti lengvai virškinamą maistą,
kad jis iš skrandžio greičiau nukeliautų į kitus
virškinimo organus (DLKT).

Jis valgo žuvį (DLKT). / Bitelės valgo, ne ėda.
(LKŽe). / Vienok ir šunyčiai valgo trupučius,
kurie puola nuog ponų stalo VlnE46 (LKŽe).
Gaidys šaukia vištas, pats nevalgo LKT355
(Nmč) (LKŽe).

Konsistencija: tirštas /
Atsisakysiu keptų bulvių ir dešros, o valgysiu
skystas / kietas maistas. bulvių košę su liesa varške bei svogūnais (DLKT).
/ Kisielių galima valgyti tiek šaltą, tiek karštą
(DLKT). Jie valgo sriubą, net ausys linksta
(BŽe). / Mama pasakos miestelio naujienas, o
aš valgysiu tėvelio atvežtus saldainius (DLKT).
Tėvas valgydavo vieną mėsą (DLKT).

Iš pavyzdžių matyti, kad valgymo veiksmo atlikėjas gali būti ne tik žmogus, bet ir gyvūnai. Tačiau šiame straipsnyje nagrinėjamas tik valgymo fiziologinis veiksmas, atliekamas žmogaus.
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veiksmo
objektas

Terminės savybės:
šaltas / šiltas / karštas
maistas.

Žinoma, reikia kuo daugiau valgyti šviežių
daržovių (DLKT). / Aš mėgstu valgyti šiltą
apyrūgštę košę (DLKT). / Jie geria, valgo tik ką
ant grotelių iškeptą mėsą, klausosi muzikos […]
(DLKT).

4. Straipsnio pabaigoje pateikiamas preliminarus10 nagrinėjamų veiksmažodžių sinonimų tinklas. Sinonimų tinklas buvo vizualizuojamas programa
Gephy (plačiau žr. https://gephi.github.io/).
1.

METAFORINIS REIKŠMIŲ PERKĖLIMAS

Metaforinės su valgymu susijusios reikšmės gali būti siejamos su pagrindinėmis arba šalutinėmis reikšmėmis, kurios yra motyvuojančios.
Pagal reikšmių perkėlimą galima skirti šiuos metaforinius modelius11:
1.1. Panašu į motyvuojančia reikšme nusakomą veiksmą.
1.2. Panašu į motyvuojančia reikšme nusakomo veiksmo metu keliamą
garsą.
1.3. Panašu į motyvuojančia reikšme nusakomo veiksmo metu atliekamą
judesį.
1.4. Panašu į motyvuojančia reikšme nusakomo veiksmo metu išskiriamą
temperatūrą.
1.5. Panašu į motyvuojančia reikšme nusakomą veiksmą, atliekamą gyvūno.
Toliau šie modeliai nagrinėjami smulkiau.
1.1.

Panašu į motyvuojančia reikšme nusakomą
veiksmą

Šiam metaforiniam modeliui priskiriamų koncepto valgyti ANN veiksmažodžių reikšmės metaforiniu ryšiu siejamos su pagrindinėmis (motyvuojančiomis) reikšmėmis, kuriose užfiksuotas veiksmas, darantis tam tikrą poveikį
objektui / subjektui.
10

11

Tolimesni tyrimai gali patikslinti šiame straipsnyje pateikiamą veiksmažodžio valgyti sinonimų
tinklą.
Nustatyti modeliai sutampa su ANN gėri̇̀mo veiksmažodžių reikšmių atsiradimo modeliais.
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1.1.1.

Panašu į motyvuojančia reikšme nusakomą veiksmą, darantį
tam tikrą poveikį objekto struktūrai

Motyvuojančiomis veiksmažodžių reikšmėmis nusakomu tam tikru veiksmu daromą poveikį objektui galima įvardyti kaip destrukcinį, nes visais nagrinėjamais atvejais yra keičiama objekto forma, t. y. objektas: a) lyginamas
/ pjaustomas / smailinamas / aštrinamas ir pan.; b) vyniojamas / sukamas; c)
šalinamas / valomas; d) dalomas / smulkinamas; e) tvarkomas / ruošiamas
ir f) vilgomas / minkštinamas. Pagal tai veiksmažodžiai žemiau suskirstyti į
pogrupius.
a) Lyginamas / pjaustomas / smailinamas / aštrinamas ar pan.
objektas
Šiam pogrupiui priklausančių veiksmažodžių prototipinėmis reikšmėmis
nusakomas intensyvus fizinis veiksmas yra destrukcinis – atliekant veiksmą
aštriu įrankiu keičiama objekto struktūra.
Metaforinę su valgymu susijusią ir prototipinę veiksmažodžio skaptuoti (1)
reikšmes sieja atliekamo energingo, tikslingo veiksmo panašumo perkėlimo
pamatas:
(1) skaptuoti 1. ʻskobti, duobti skaptu, skaptu drožiant darytiʼ: Skaptuoti
šaukštą iš medžio. Jei medis nekietas, tai lengva skaptuoti. → 2. ʻgodžiai valgyti ar ėstiʼ: Obuolį skaptuoti. Vaikai skaptuoja kriaušes (BŽe).
Iš veiksmažodžio pustyti (2) prototipinės reikšmės ʻgaląsti, aštrintiʼ, manytina, yra išsirutuliojusi metaforinė su valgymu susijusi reikšmė ʻgodžiai valgytiʼ,
kurios perkėlimo pamatu taip pat galėtume laikyti energingą, tikslingą veiksmą.
Galbūt galimas su valgymu susijusios reikšmės siejimas ir su šalutine reikšme,
užfiksuota LKŽe (BŽe ši reikšmė nefiksuojama), plg. ʻpučiant aušinti, vėdintiʼ,
pvz.: Įsipilk putros ir pustyk po biškį Lp.
(2) pustyti 2. ʻgaląsti, aštrintiʼ: Tėvas ilgai pustė dalgį. Pustas – diržas skustuvui
pustyti. → 4. ʻgodžiai valgytiʼ: Kad pusto vaikas, kaip kelias dienas nevalgęs.
Pustyk mėsą, daugiau nieko nebus (BŽe).
Veiksmažodžio ręsti (3) išvestinė reikšmė ʻgodžiai, daug valgytiʼ (pvz.: Kad
renčia, kad renčia mėsą. BŽe) greičiausiai remiasi pagrindine – ʻdaryti kur rinčius, įkarpasʼ (pvz.: Tėvas kasmet staktoje rentė rinčius, kurie rodė sūnaus ūgį. BŽe)
arba šalutine – ʻrantais pjaustyti, drožinėtiʼ (pvz.: Lazdą [stalą] ręsti. BŽe) reikšmėmis. Su valgymu susijusia ir motyvuojančias reikšmes, kaip ir aukščiau minėtų veiksmažodžių, sieja tikslingo veiksmo (atliekamo tam tikru įrankiu) panašumo perkėlimo pamatas.
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Šiam pogrupiui taip pat priklauso veiksmažodžiai drožti (4) ir tašyti (5), plačiau aptarti ankstesniame autorės straipsnyje (žr. Gaidienė 2015: 207):
(4) drožti 1. ʻsu peiliu ar kitu aštriu įrankiu pjaustyti, smailinti, lyginti, aštrintiʼ: Drožti pieštuką. Meistras drožtuvu drožia lentą. → 6. ʻgodžiai valgyti, gertiʼ: Drožti lašinius. Vaikai drožia dešreles, net ausys linksta (BŽe).
(5) tašyti 1. ʻkirviu, skliutu, kaltu ar kuo kitu drožti, kalti, skaptuoti, skliutuoti, lyginti (medį, akmenį ir pan.)ʼ: Kai išmūrija naujus pamatus, tašo
rąstus. Meistrai tašė lauko akmenis. → 3. ʻgodžiai valgyti ar gertiʼ: Aš dažnai valgau – tašau ir tašau. Vaikai tašo blynus. Tašo kaip Baltrus varškę (flk.)
(BŽe).
b) Vyniojamas / sukamas objektas
Veiksmažodžių raityti (1), rangyti (2) ir taršyti (3) prototipines ir metaforines reikšmes sieja objekto vyniojimo / sukimo veiksmas, kur metaforiškai pavartotas objektas yra maistas, o priemonė, kuria tas maistas vyniojamas / sukamas, yra liežuvis.
(1) raityti 1. ʻvynioti, sukti į ritinįʼ: Patiestą taką raito. Statys stakleles, raitys
drobeles (flk.). Raitosi tošis, į ugnį įmesta. → 13. ʻgodžiai valgytiʼ: Visa šeima raitė keptą vištieną (BŽe).
(2) rangyti 1. ʻvynioti, ringuotiʼ: Stilistai modelių plaukuose įmantriai rangė
metrus kaspinų. Pažeme visokie laidai [visokios virvės] rangosi, neužkliūkite.
→ 4. ʻgodžiai valgytiʼ: Nieko nedirba, tik duoną rango (BŽe).
(3) taršyti 1. ʻblaškyti, draikyti, sklaidyti, veltiʼ: Vėjas taršo man plaukus. Jautis taršo šiaudų kūgį. Netaršyk mano barzdos! → 2. ʻgodžiai, su apetitu valgytiʼ: Išalkęs jis dažnai taršo lašinius. Radau jį taršantį kopūstus (BŽe).
c) Šalinamas / valomas objektas
Veiksmažodžių šluoti (1) ir šveisti (2) motyvuojančiomis reikšmėmis nusakomas energingas, atliekamas ne kartą ir su tam tikru įrankiu (šluota, šepečiu
ir pan.) veiksmas, kurio metu objektas yra šalinamas / valomas. Motyvuojančias ir motyvuotąsias reikšmes, manytina, sieja atliekamo energingo, tikslingo
veiksmo panašumo perkėlimo pamatas.
(1) šluoti 2. ʻbraukiant šluota, šepečiu valyti, daryti švarųʼ: Senelė šluoja trobą
kelis sykius per dieną. Ne laikas trobą šluoti, kai jau svečiai už vartų (flk.). 4.
ʻgodžiai valgyti, ėstiʼ: Iš darbo parėjęs viską šluoja. Kad šluoja kaip tris dienas nevalgęs (BŽe).
(2) šveisti 1. ʻtrinant valyti, blizgintiʼ: Šveisti peilius [šaukštus]. Vakar su šepečiu šveičiau grindis. → 5. ʻgodžiai valgytiʼ: Šveičia kaip iš badų (BŽe).
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d) Dalomas / smulkinamas objektas
Motyvuojančiomis veiksmažodžių karpyti (1) ir kirsti (2) reikšmėmis nusakomą fizinį veiksmą būtų galima įvardyti kaip destrukcinį – dalomas / smulkinamas tam tikras objektas. Dalymo / smulkinimo veiksmas atliekamas energingai, tikslingai, su tam tikra priemone, pvz.: karpyti – žirklėmis, kirsti – kokiu
nors aštriu įrankiu. Nagrinėjamų veiksmažodžių metaforinių reikšmių perkėlimo pamatas, manytina, yra veiksmas, kurio metu objektas (maistas) yra dalomas / smulkinamas (pavyzdžiui, dantimis: Duosiu žirnių, galėsi karpyti dantimis).
(1) karpyti 1. ʻžirklėmis dalyti, rėžytiʼ: Audeklą [popierius] karpyti. Kvadratėliais karpė ir vieną ant kito piramide dėliojo veltinio gabalėlius. → 6. ʻgodžiai valgyti, krimstiʼ: Duosiu žirnių, galėsi karpyti dantimis. Karpyti duoną
(BŽe).
(2) 1 kirsti 1. ʻaštriu įrankiu smogiant atskirti dalį nuo visumosʼ: Mišką [krūmus] kerta. Medžius kerta malkoms. Kopūstų galvas kerta. Kirs vištai galvą.
Šakas kertu. → 17. ʻgodžiai valgytiʼ: Lašinius [tortą, ledus] kerta. Kertate
kaip savaitę nevalgę. Kirsk kirsk, suvalgyk viską (BŽe).
Veiksmažodžio krušti (3) motyvuojančia reikšme, fiksuojama LKŽe (BŽe
tokios reikšmės nėra), nusakomas veiksmas taip pat yra destrukcinis – su priemone smulkinamas tam tikras objektas. Metaforine reikšme nusakomu veiksmu objektas yra smulkinamas, tik metaforiškai pavartota smulkinimo priemonė
yra dantys.
(3) krušti 4. ʻgodžiai valgytiʼ: Kruša slapta riešutus. Nekrušk mėsos be duonos!
(BŽe).
Plg.: LKŽe 2. ʻgrūsti, trinti, smulkintiʼ: Kruša košę Pln. Lig nepradėjus
krušti arba smulkinti, reik obuolius švariai nuplauti Jn.
e) Tvarkomas / ruošiamas objektas
Veiksmažodžio doroti (1) motyvuojančia reikšme ʻdarinėti, mėsinėtiʼ nusakomas tvarkymo, ruošimo, kad būtų tinkama vartoti veiksmas. Greičiausiai
reikšmės perkėlimo pamatu galėtume laikyti tvarkymo, ruošimo, kad būtų tinkama vartoti veiksmą valgymui nusakyti.
(1) doroti 3. ʻdarinėti, mėsinėtiʼ: Doroti žuvis [nušautą žvėrį]. → 4. ʻgodžiai
valgyti ar ėstiʼ: Doroti gardų kepsnį (BŽe).
Iš veiksmažodžio taisyti (2) šalutinės reikšmės, plg.: ʻtvarkyti, ruošti, kad
tiktų vartoti, naudotisʼ: Varškę ji taiso su saldžia grietine. | ʻdoroti, darinėti, valytiʼ12: Taisyk grybus ir virk grybienę. Moterys taiso burokus (BŽe), greičiausiai yra
12

Reikšmės atspalvis.
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atsiradusi metaforinė reikšmė ʻgodžiai valgytiʼ, pvz.: Kad taiso vaikai virtinius, tai
net ausys linksta (BŽe). Tokiu atveju reikšmes taip pat sieja tvarkymo, ruošimo,
kad būtų tinkama vartoti, veiksmo panašumas.
f) Vilgomas / minkštinamas objektas
Veiksmažodžio dažyti metaforinė reikšmė ʻvalgyti vilgantʼ, pvz.: Padažą dažydavome su blynais (BŽe), greičiausiai yra išsirutuliojusi iš prototipinės reikšmės ʻmirkyti, vilgytiʼ, pvz.: Duoną dažyk į taukus [taukuose] (BŽe). Prototipinę ir
metaforinę reikšmes, manytina, sieja panašus veiksmas, kurio metu yra keičiama (minkštinama) objekto struktūra.
3 LENTELĖ.

Poveikis objektui (konceptų valgyti ir gerti lyginimas)
Konceptas valgyti

Konceptas gerti

Poveikis objektui

Pavyzdžiai

Vyniojamas / sukamas

raityti
rangyti
taršyti

–

–

šluoti
šveisti

–

–

karpyti
kirsti
krušti

–

–

doroti
taisyti

–

–

dažyti

–

–

Lyginamas / pjaustomas /
smailinamas / aštrinamas ar
pan.

Šalinamas / valomas objektas
Dalomas / smulkinamas
Tvarkomas / ruošiamas
Vilgomas / minkštinamas

skaptuoti
pustyti
ręsti
drožti
tašyti

Poveikis objektui
+

Pavyzdžiai
drožti
tašyti

Palyginę koncepto valgyti ir gerti nagrinėjamam modeliui priklausančių
veiksmažodžių reikšmes, pastebime, kad konceptui valgyti priskiriamų veiksmažodžių prototipinėmis reikšmėmis nusakomu veiksmu objektui daromas poveikis yra įvairaus pobūdžio – objektas yra lyginamas / pjaustomas / smailinamas / aštrinamas ir kt.; vyniojamas / sukamas; šalinamas / valomas; dalomas
/ smulkinamas ir pan. Koncepto gerti veiksmažodžių metaforinės reikšmės
yra siejamos tik su tomis motyvuojančiomis reikšmėmis, kuriose užfiksuotas energingas, tikslingas veiksmas, darantis poveikį – lyginimo / pjaustymo /
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smailinimo / aštrinimo ir kt. – objekto struktūrai. Tokių abiejų konceptų metaforinių reikšmių atsiradimą galėjo lemti paties geriamo ir valgomo objekto
pobūdis – geriamas objektas yra skystis, o valgomas – maistas (kieta konsistencija), vadinasi, burnoje jis gali būti vyniojamas (liežuviu), smulkinamas (dantimis) ir pan.
1.1.2.

Panašu į motyvuojančia reikšme nusakomą veiksmą,
nukreiptą į subjektą

Veiksmažodžio šmaukšti (1) motyvuojančia reikšme, užfiksuota LKŽe (BŽe
tokia reikšmė nefiksuota), nusakomas mušimo veiksmas yra destrukcinis, atliekamas energingai ir darantis poveikį subjektui tam tikra priemone (pavyzdžiui,
botagu). Metaforinės reikšmės perkėlimo pamatu galėtume laikyti energingą,
tikslingą veiksmą gausiam valgymui nusakyti.
(1) šmaukšti ʻgodžiai valgytiʼ: Parėjęs iš darbo, kad šmaukščia [lašinius], net
ausys kruta (BŽe).
Plg. LKŽe 1. ʻmušti (botagu), šmaikštuoti, šmaukšėtiʼ: Vežėjas tai šmaukštė botagu, tai klykė rš.
Taip pat šiam pogrupiui priklauso veiksmažodžiai bubyti (2) ir tvatyti (3)
(plačiau žr. Gaidienė 2015: 207–208).
(2) bubyti 2. ʻmušti, daužytiʼ: Per galvą bubyti. Įpykęs jis (su) pagaliu ėmė bubyti
arklį. Žmogau, nevalia žmoną kasdien bubyti kumščiais. → 5. ʻdaug, godžiai
gerti, valgyti ar ėstiʼ (BŽe). Pvz.: Mūsų pusbernis bubija (valgo) kaip geras
vyras Vad. (LKŽe).
(3) tvatyti 1. ʻsmarkiai mušti, pliektiʼ: Tvatija (su) lazda arkliui per šonus. Puolė
mane kumščiais tvatyti. → 4. ʻgodžiai gerti, valgyti, ėstiʼ (BŽe). Pvz.: Tvatija vaikai tus saldimus DūnŽ. (LKŽe).
1.2.

Panašu į motyvuojančia reikšme nusakomo
veiksmo metu keliamą garsą

Šiam metaforiniam modeliui priklausantys veiksmažodžiai prototipinėmis
reikšmėmis dažniausiai žymi veiksmus, susijusius su įvairių veiksmų, objektų
veikimo, gyvūnų ir kt. skleidžiamais garsais. Prototipinėmis reikšmėmis žymimų veiksmų metu skleidžiami garsai yra skirtingo pobūdžio, pavyzdžiui, traškėjimo garsas kyla lūžinėjimo, daužymo, trūkinėjimo ir pan. metu; pauškėjimo
garsas – daužymo, kalenimo ir pan. tam tikru įrankiu metu ir pan. Pagal garso
pobūdį veiksmažodžiai suskirstyti smulkiau į kelis pogrupius.
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1.2.1.

Panašu į traškėjimo garsą, keliamą lūžinėjimo, daužymo,
trūkinėjimo ir pan. metu

Šiam pogrupiui priklausančių veiksmažodžių traškinti (1), tratinti (2), trioškinti (3) ir triuškinti (4) motyvuojančias ir metaforines reikšmes sieja traškėjimo garso, keliamo lūžinėjimo, daužymo, trūkinėjimo ir pan. metu (pvz.:
traškina šakas, šakas trioškino, triuškino medžius), ir garso, keliamo kietų maisto
produktų kramtymo metu dėl dantų veiklos (pvz.: traškina riešutus, tratino kaulą,
trioškina kaulus, triuškina džiūvėsius), panašumas.
(1) traškinti 1. ʻdaryti, kad traškėtų (1 r.), kelti traškesįʼ: Girdžiu, kažkas traškina šakas. Pikta, kai už nugaros kas nors traškina skanėstų maišelius [maišeliais] per visą filmą. → 2. ʻkeliant traškesį ėsti, valgyti, graužtiʼ: Vaikai
traškina sausainius [spragėsius, agurkus] (BŽe).
(2) tratinti 1. ʻdaryti, kad tratėtų, kelti tratesįʼ: Genys tratina snapu. Lietus su
ledais įkypai plakė žemę, į langus tratino. Žiemą speigas prieš saulėtekį tratina
tvoras. → 6. ʻkeliant tratesį ėsti, valgyti, graužtiʼ: Vaikai tratina obuolius
[riešutus, saldainius] (BŽe).
(3) trioškinti 1. ʻdaryti, kad trioškėtųʼ: Lokys eidamas šakas po kojomis trioškino. Vėtra trioškino medžius. Kažin kas trioškina lentas, ardo sieną. → 2.
ʻkeliant trioškėjimo garsą ėsti, valgyti, graužtiʼ: Šunys trioškina kaulus13
(BŽe).
(4) triuškinti 1. ʻdaryti, kad triuškėtų, triukšmingai laužyti, daužyti, skaldytiʼ: Viesulas triuškino medžius. → 2. ʻkeliant triuškėjimo garsą ėsti, valgyti,
graužti ką nors kietaʼ: Vaikai triuškina džiūvėsius (BŽe).
1.2.2.

Panašu į pauškėjimo garsą, keliamą daužymo, kalenimo ir
pan. tam tikru įrankiu metu

Veiksmažodžių pauškinti (1) ir poškinti (2) motyvuojančias ir metaforines
reikšmes sieja pauškėjimo garso, keliamo daužymo, kalenimo ir pan. tam tikru
įrankiu metu (pvz.: pauškino plaktukais, poškina plaktuku), ir garso, keliamo kietų maisto produktų kramtymo metu dėl dantų veiklos (pvz.: pauškinti / poškinti
riešutus), panašumas.
(1) pauškinti 1. ʻdaryti, kad pauškėtų, keliant pauškėjimo garsą dirbtiʼ: Vyrai
pauškino plaktukais. → 3. ʻkeliant pauškėjimo garsą kramtytiʼ: Pauškinti
riešutus (BŽe).
13

BŽe pateiktas tik vienas pavyzdys, kur valgymo (ėdimo) veiksmo atlikėjas yra šuo. Šio straipsnio autorei (kaip ir BŽe redaktoriams) nepavyko rasti pavyzdžio, kur valgymo veiksmo atlikėjas
būtų žmogus.
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(2) poškinti 1. ʻdaužant kelti poškėjimo garsąʼ: Ką jis ten poškina plaktuku? →
3. ʻgarsiai kramtyti, triaukštiʼ: Riešutus poškinti (BŽe).
1.2.3.

Panašu į garsą, kurį ėsdami tam tikrą ėdalą (ppr. šlamantį,
šnarantį) sukelia gyvūnai

Šiam pogrupiui priklausančio veiksmažodžio žlembti (1) motyvuojančią ir
metaforinę reikšmes sieja garso, kurį ėsdami tam tikrą ėdalą (ppr. šlamantį,
šnarantį) sukelia gyvūnai (ppr. žolėdžiai), ir garso, kurį skubiai valdydami sukelia žmonės, panašumas.
(1) žlembti 2. ʻgodžiai valgyti, ėstiʼ: Nežlembk žalių obuolių (BŽe).
Plg. LKŽe 2. ʻgodžiai ėsti, šlemštiʼ: Karvė šieną žlembia. Kv.
Taip pat šiam pogrupiui priskiriamas veiksmažodis šlamšti (2) ir jo variantas šlemšti (3):
(2) šlamšti ʻgodžiai valgyti, ėstiʼ: Ji be pertraukos šlamščia sumuštinius. Arkliai
prunkšdami šlamštė žolę (BŽe).
(3) šlemšti ʻgodžiai valgyti, ėstiʼ: Vaikai obuolius šlemščia. Karvės šlemščia žolę
(BŽe).
1.2.4.

Panašu į pliauškėjimo garsą, keliamą lūpomis ir liežuviu

1.2.5.

Panašu į duslų virpamą garsą, keliamą tam tikro objekto veikimo metu

Veiksmažodžių čepsėti (1) ir čiaukšti (2) prototipines ir metaforines reikšmes,
manytina, sieja pliauškėjimo garso, keliamo lūpomis ir liežuviu, ir garso, keliamo lūpomis ir liežuviu valgymo metu, panašumas.
(1) čepsėti 1. ʻišduoti garsus lūpomis ir liežuviuʼ: Nemandagu valgant čepsėti. Valgydamas čepsi kaip be dantų. Kalbėjo čepsėdamas. → 2. ʻvalgyti, ėsti
pliaukšint lūpomisʼ: Tylėdami čepsėjome lašinius (BŽe).
(2) čiaukšti 1. ʻėdant ar valgant čepsėtiʼ: Jis labai čiauškia valgydamas. →
2. ʻčepsint, godžiai valgyti ar ėstiʼ: Vaikai čiauškia obuolius (BŽe).

Veiksmažodžio plerpti (1) motyvuojančią ir metaforinę reikšmes sieja duslaus virpamo garso, keliamo tam tikro objekto veikimo metu (pvz.: ratelis, motociklas, lėktuvas plerpia), ir garso, keliamo valgymo metu dėl lūpų ir liežuvio
veiklos, panašumas.
(1) plerpti 1. ʻišduoti virpamą duslų garsąʼ: Ratelis, motociklas, lėktuvas plerpia.
→ 2. ʻsu garsu valgyti, srėbtiʼ: Gražiai valgyk, neplerpk (BŽe). Pvz.: Žmogus atsisėdęs kad plerpia supę, tai plerpia Sml. (LKŽe).
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4 LENTELĖ.

Garsas

Garso pobūdis (konceptų valgyti ir gerti lyginimas)
Konceptas valgyti

Panašu į traškėjimo
garsą, keliamą lūžinėjimo,
daužymo, trūkinėjimo ir
pan. metu
Panašu į pauškėjimo
garsą, keliamą daužymo,
kalenimo ir pan. tam
tikru įrankiu metu

Panašu į garsą, kurį
ėsdami tam tikrą ėdalą
(ppr. šlamantį, šnarantį)
sukelia gyvūnai

Panašu į pliauškėjimo
garsą, keliamą lūpomis ir
liežuviu
Panašu į duslų virpamą
garsą, keliamą tam tikro
objekto veikimo metu

Pavyzdžiai
traškinti
tratinti
trioškinti
triuškinti

pauškinti
poškinti

Konceptas gerti

Garsas

Panašu į garsą,
keliamą skysčio
tekėjimo, liejimosi
metu
Panašu į garsą,
keliamą skysčio
plakimosi metu

Pavyzdžiai

pliaupti
kliaukti (kliokti)
kliukinti
(kliunkinti)
kliukenti
pliumpinti

žlembti
šlamšti (šlemšti)

–

čepsėti
čiaukšti

–

–

plerpti

–

–

–

Koncepto valgyti veiksmažodžių reikšmės, priskiriamos metaforiniam „panašu į motyvuojančia reikšme nusakomo veiksmo metu keliamą garsą“ modeliui, dažniausiai yra išsirutuliojusios iš motyvuojančių reikšmių, kuriomis
žymimi veiksmai susiję su įvairių veiksmų, objektų veikimo, gyvūnų ir kt.
skleidžiamais garsais. Šiam modeliui priskiriamų koncepto gerti veiksmažodžių prototipinėmis reikšmėmis žymimi veiksmai susiję būtent su skysčio tekėjimo, liejimosi arba plakimosi metu keliamu garsu. Tokių metaforinių reikšmių
atsiradimą lėmė valgomo ir geriamo objekto rūšis: valgomas objektas yra maistas (kieta konsistencija), geriamas – skystis.
1.3.

Panašu į motyvuojančia reikšme nusakomo
veiksmo metu atliekamą judesį

Metaforinę veiksmažodžio kabliuoti reikšmę (ʻkuo semiant, kabinant godžiai valgytiʼ: Kabliuoti medų [košę]. Na ir kabliuoji koldūnus, turbūt nieko šiandien
dar nevalgei?) greičiausiai reikėtų sieti su prototipine reikšme (ʻkabinti, versti
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su kabliuʼ: Šiandien vyrai mėšlą kabliuoja.), pateikta BŽe. Tokiu atveju reikšmės
perkėlimo pamatu galėtume laikyti ko nors skysto (pavyzdžiui, medaus, košės)
sėmimo, kabinimo su priemone (pavyzdžiui, šaukštu) judesio, nukreipto į save,
asociatyvų atkartojimą.
Veiksmažodžio knaibyti išvestinė reikšmė (ʻpo truputį kneibiant, gnaibant
valgytiʼ: Vaikai pyragą knaibo. Viešnia paėmė įrankius ir pradėjo jais knaibyti žuvį.
Knaibo mėsos gabaliuką pusvalandį (BŽe) gali būti siejama su prototipine (motyvuojančia) reikšme ʻne kartą, dažnai kniebti, kneibtiʼ, pvz.: Mama knaibo tešlą – virs kukulienę. Moterys (su) peiliais knaibė iš grindinio žoles (BŽe). Tokiu atveju
reikšmės perkėlimo pamatu taip pat galėtume laikyti asociatyvų judesio, nukreipto į save, atkartojimą.
5 LENTELĖ.

Judesys

Judesio kryptis (konceptų valgyti ir gerti lyginimas)

Konceptas valgyti

Pavyzdžiai
kabliuoti
knaibyti

nukreiptas į save
-

-

nukreiptas į save

Pavyzdžiai
traukti

-

nukreiptas nuo savęs

mesti

-

dažniausiai nukreiptas žemyn

lenkti

-

-

Judesys

Konceptas gerti

nukreiptas į save (ant savęs) /
nuo savęs

mauti
maukti

Šio metaforinio modelio koncepto gerti raiška yra įvairesnė negu koncepto
Konceptui gerti priklausantys veiksmažodžiai prototipinėmis reikšmėmis žymi judesius, nukreiptus ne tik į save (pavyzdžiui, traukti), bet ir nuo
savęs (pavyzdžiui, mesti), ant savęs (pavyzdžiui, mauti, maukti) ir kt. Konceptui
valgyti priklausančių veiksmažodžių prototipinės reikšmės žymi judesius, nukreiptus į save (pavyzdžiui, kabliuoti, knaibyti).

valgyti.

1.4.

Panašu į motyvuojančia reikšme nusakomo
veiksmo metu išskiriamą temperatūrą

Šiam metaforiniam modeliui priklauso veiksmažodis (1) šutinti (plačiau žr.
Gaidienė 2015: 210).
(1) šutinti 1. ʻdaryti, kad šustų (1 r.), pamažu virti (uždengtame inde su nedaug skysčio ar garuose)ʼ: Šutinti bulves [žirnius, kviečius]. → 9. ʻgodžiai
valgyti ar gertiʼ, pvz.: Baigiame šutinti saldainius – dėžutė beveik tuščia (BŽe).
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1.5.

Panašu į motyvuojančia reikšme nusakomą
veiksmą, atliekamą gyvūno

Metaforinė veiksmažodžio ėsti (1) reikšmė ʻgodžiai ar negražiai valgytiʼ, pvz.:
Jis ėdė viską iš eilės. Ėda kaip išbadėjęs vilkas (BŽe), išsirutuliojo iš prototipinės
reikšmės ʻvartoti ėdalą, pašarą (apie gyvūnus, išskyrus paukščius)ʼ, pvz.: Arkliai
ėda avižas. Gyvuliai ėda, paukščiai lesa, žmonės valgo. Pigią mėsą šunys ėda (flk.)
(BŽe). Kaip buvo rašyta ankstesniame autorės straipsnyje (žr. Gaidienė 2015: 211),
gyvūnai ir jų atliekami veiksmai lietuvių kalboje paprastai vertinami neigiamai,
todėl metaforinės reikšmės perkėlimo pamatu galėtume laikyti estetinį įspūdį, t.
y. negražų, menkinamąjį atspalvį žymintį valgymą (kalbant apie žmones).
Žemaičių tarmėje veiksmažodžio ėsti vartojimas valgymo (kalbant apie
žmones) reikšme yra įprastas (neturi menkinamojo atspalvio), todėl žodynuose
ši reikšmė paprastai pateikiama atskirai (su pažyma tarm. (= tarminis):
(1) LKŽe (dial.) ʻvalgytiʼ: Ans daug ėda Kv. Mum ėst noris Zt. Prašom ėsti, sveteliai Zt. […].
(2) DŽe tarm. ʻvalgytiʼ.
(3) BŽe tarm. ʻvartoti maistąʼ: Žiemą uogienę tik ėsk ir norėk.
Šiam metaforiniam modeliui taip pat priskiriamas veiksmažodis liuobti (2)
(plačiau žr. Gaidienė 2015: 211).
(2) liuobti 1. ʻduoti ėstiʼ: Kiaules liuobiame bulvėmis. Laikas karves liuobti pietų.
Gyvuliai dar neliuobti. → 4. ʻgodžiai valgyti, gertiʼ: Liuobia lašinius net išsijuosęs (BŽe).
2.

METONIMINIS REIKŠMIŲ PERKĖLIMAS

Metoniminis reikšmių perkėlimo būdas nėra dažnas, aptikti keli tokio perkėlimo atvejai. Nagrinėjamus koncepto valgyti veiksmažodžius galima skirti:
1) rezultato vietoj veiksmo, 2) dalies vietoj visumos ir 3) priežasties vietoj rezultato metoniminėms rūšims.
2.1.

Rezultatas vietoj veiksmo

Rezultato vietoj veiksmo metoniminei rūšiai, kurios ryškiausias semantinis
požymis yra pilnumo pojūtis, priskiriami veiksmažodžiai pampti (1), pusti (2)
ir sprogti (3).
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(1) pampti 1. ʻpūstis, plėstis, pursti, pustiʼ: Karvė prisirijo dobilų su rasa ir ėmė
pampti. Persiėdusį pampstantį raguotį reikia varinėti. → 2. ʻgodžiai, daug
gerti, valgyti, rytiʼ (BŽe).
(2) pusti 1. ʻdidėti tūriu, apimtimi (ppr. ko kenksminga užėdus, užvalgius)ʼ:
Karvės nuo dobilų punta. Nuo apsivalgymo viduriai punta. → 2. ʻgodžiai valgyti ar gertiʼ: Jam tik pusti terūpi, o prie darbo nė krust (BŽe).
(3) sprogti 6. ʻgodžiai ryti, ėsti, gertiʼ: 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).
2.2.

Dalis vietoj visumos

Veiksmažodžiai kąsti (1) ir ryti (2) priskiriami dalies vietoj visumos metoniminei rūšiai, kadangi motyvuojančiomis šių veiksmažodžių reikšmėmis (plg.
kąsti ʻatgnybti dantimis (kąsnį)ʼ ir ryti ʻstumti rykle maistą į skrandįʼ) žymimi
valgymo veiksmo būtinieji etapai – maisto kandimas ir maisto rijimas, o motyvuotosiomis (metoniminėmis) reikšmėmis (plg. kąsti ʻvalgyti, kąsniuotiʼ ir ryti
ʻgodžiai valgyti, gertiʼ) imamas žymėti visuminis valgymo procesas.
(1) kąsti 3. ʻatgnybti dantimis (kąsnį)ʼ: Kandu obuolio. Pirma kąsk duonos,
paskui mėsos. → 4. ʻvalgyti, kąsniuotiʼ: Vyrai kanda silkę su duona, geria
alų. Prašom kąsti skilandžio. Sėskite prie stalo, kąskite. Pusryčių kandau šio
to (BŽe).
(2) ryti 1. ʻstumti rykle maistą į skrandįʼ: Neturiu dantų, tai viską ryju nekramtęs kaip garnys. Tokį kąsnį ryk, kokį apžioji (flk.). → 3. ʻgodžiai valgyti, gertiʼ: Ko ryji stačiomis, sėsk?! Ryja kaip arklys, dirba kaip gaidys (flk.). Jis ryja
mėsą [lašinius] be duonos. Vaikai ryja ir ryja saldainius (BŽe).
2.3.

Priežastis vietoj rezultato

Prototipinė (motyvuojanti) veiksmažodžio kimšti (1) reikšmė yra susijusi su
tam tikro objekto kišimu į kito objekto vidų, plg. ʻkišti (į indą, ertmę)ʼ: Popierius
kemšu į stalčių. Kimšti pakulas į plyšius. Vyrai kimšo šieną į daržinę. Į čiužinį kimšdavo šiaudų. Viską kemšasi į kišenes (BŽe). Motyvuotoji veiksmažodžio reikšmė
taip pat yra susijusi su objekto (maisto) kišimu į kito objekto vidų, tik metonimiškai pavartotas objektas yra žmogaus vidus, plg. ʻdaug, godžiai valgyti, ėstiʼ:
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Vaikai kemša ir kemša pyragą. Duoną vis kemšu. Kimšo viską nuo stalo. Vaisių, uogų
kimšome, kiek norėjome (BŽe).
Šiai metoniminei rūšiai priskiriamas ir veiksmažodis springti (2), kurio
reikšmė ʻgodžiai valgyti, rytiʼ yra metoniminis perkėlimas, kai veiksmo (godaus
rijimo) pasekmė ima reikšti patį veiksmą.
(2) springti 1. ʻnegalėti nurytiʼ: Negaliu valgyti juodos duonos – springstu (juoda
duona). Vaikelis valgydamas springsta kelis kartus. → 5. ʻgodžiai valgyti,
rytiʼ: Vienas springsti obuolius, o kitiems neduodi (BŽe).
Toliau straipsnyje pateikiamas preliminarus ANN valgymo veiksmažodžių
sinonimų tinklas.

Preliminarus antrinės netiesioginės nominacijos valgymo veiksmažodžių sinonimų tinklas

1 PAV.
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IŠVADOS
Antrinės netiesioginės nominacijos (ANN) veiksmažodžių, priklausančių
konceptui valgyti, reikšmių analizė leidžia daryti šias išvadas:
1. Prototipiškiausi ANN valgymo veiksmažodžių reikšmių metaforiniai modeliai yra: 1) „panašu į motyvuojančia reikšme nusakomą veiksmą“ ir 2) „panašu į motyvuojančia reikšme nusakomo veiksmo metu keliamą garsą“.
1) Motyvuojančiomis veiksmažodžių reikšmėmis nusakomu tam tikru
veiksmu daromas poveikis objektui yra įvairaus pobūdžio, t. y. objektas:
a) lyginamas / pjaustomas / smailinamas / aštrinamas ir pan. (skaptuoti); b) vyniojamas / sukamas (raityti); c) šalinamas / valomas (šluoti); d)
dalomas / smulkinamas (karpyti); e) tvarkomas / ruošiamas (doroti) ir f)
vilgomas / minkštinamas (dažyti). Atlikus tyrimą paaiškėjo, kad konceptui valgyti priskiriamų veiksmažodžių motyvuojančiomis reikšmėmis
nusakomu veiksmu objektui daromas poveikis yra įvairesnio pobūdžio
negu koncepto gerti. Tai lemia paties geriamo ir valgomo objekto pobūdis – geriamas objektas yra skystis, o valgomas – maistas (kieta konsistencija), vadinasi, burnoje jis gali būti vyniojamas (liežuvio pagalba),
smulkinamas (dantų pagalba) ir pan.
2) Konceptui valgyti priklausančių veiksmažodžių motyvuojančiomis
reikšmėmis žymimų veiksmų metu skleidžiami garsai yra skirtingo pobūdžio – traškėjimo garsas randasi lūžinėjant, daužan, trūkinėjant ir
pan. (traškinti); pauškėjimo – daužant, kalenant ir pan. tam tikru įrankiu (pauškinti) ir t. t. Taigi veiksmažodžių, priskiriamų konceptui valgyti, prototipinėmis reikšmėmis žymimi veiksmai dažniausiai susiję su
įvairių veiksmų, tam tikrų objektų veikimo, gyvūnų ir kt. skleidžiamais
garsais, o veiksmažodžių, priskiriamų konceptui gerti, – su skysčio tekėjimo, liejimosi arba plakimosi metu keliamu garsu. Tokių metaforinių
reikšmių atsiradimą lėmė valgomo ir geriamo objekto rūšis: valgomas
objektas yra maistas (dažniausiai kieta konsistencija), geriamas – skystis.
2. Nustatyti keli metoniminio valgymo (kaip ir gėri̇̀mo) veiksmažodžių reikšmių perkėlimo atvejai, kuriuos galima skirti rezultato vietoj veiksmo (pampti),
dalies vietoj visumos (kąsti) ir priežasties vietoj rezultato (kimšti) metonimijos
rūšims.
3. Atlikus tyrimą paaiškėjo, kad pavadinant valgymo veiksmą dažniausiai
aktualizuojami semantiniai požymiai yra susiję su valgymo objektu (ypač kietu maistu), kuris gali būti smulkinamas dantimis, vyniojamas liežuviu ir pan.
Taip pat labai detalizuotas valgymo būdas: rankos (-ų) judesys (-iai) su valgymo
priemone / be priemonės; lūpų / dantų / liežuvio veikla ir pilvas kaip talpykla,
kaip sotumo jausmo buveinė.
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S I NON I M Ų T I N K LO S U T RU M PI N I M A I

DV – dalis vietoj visumos (metoniminė rūšis)
MetafP – metaforinis reikšmių perkėlimas
MetonP – metoniminis reikšmių perkėlimas
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 metu
keliamą garsą
Panašu į T – panašu į motyvuojančia reikšme nusakomo veiksmo metu išskiriamą temperatūrą
Panašu į V – panašu į motyvuojančia reikšme nusakomą veiksmą
PO – poveikis objektui
PR – priežastis vietoj rezultato (metoniminė rūšis)
PS – poveikis subjektui
RV – rezultatas vietoj veiksmo (metoniminė rūšis)
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Semantic Peculiarities of Occurrence of Eating
Verbs of Secondary Indirect Nomination
S U M M A RY
The object of this article is eating verbs of secondary indirect nomination of the Lithuanian language taken from “Standart Lithuanian Language Dictionary” which is currently
in the process of compilation. This research seeks to estimate which features of the actual
phenomena, things or actions become semantic features in the language and determine the
rise of new eating verbs of secondary indirect nomination as well as to compare them with
the corresponding drinking verbs. The article ends with a preliminary synonym network
of eating verbs of secondary indirect nomination.
Įteikta 2014 m. rugsėjo 1 d.
A N Ž E L I K A GA I DI E N Ė
Lietuvių kalbos institutas
Petro Vileišio g. 5, LT-10308 Vilnius, Lietuva
anzelika.gaidiene@lki.lt
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HIGH QUALITY SYNTACTIC
ANNOTATED CORPUS OF
LITHUANIAN – VILSINTEKS
Aukštos kokybės sintaksiškai anotuotas
lietuvių kalbos tekstynas VILSINTEKS
A N NOTAT ION
This paper presents a twofold annotation, which is used for the high quality annotation
of the Lithuanian corpus. Comprehensive information about a sentence is given in a table
and the syntactic structure of a sentence is presented in a picture. The experience of other
languages is being used, and specific features of the Lithuanian language are taken into
account. The insufficiency of the tree-representation for the syntactic structure of Lithuanian sentences is shown through the statistically annotated examples. The goal of the creation of the annotated corpus bearing exhaustive information is also clearly emphasized.
The examples of the annotated sentences are given, which reflect the specific features of
the Lithuanian language.
K E Y WO R D S :

syntactic annotated corpus; graph representation of the syntactic
structure; layers of annotation in the Lithuanian corpus; insufficiency of tree-representation for Lithuanian sentences; goal of the
syntactic annotated corpus.
A NOTACI JA

Straipsnyje aptariamas dviem lygmenimis atliekamas anotavimas, naudojamas aukštos
kokybės anotuotam lietuvių kalbos tekstynui sukurti. Išsami informacija apie sakinį nurodoma lentelėje, o sintaksinė sakinio struktūra nubraižoma grafiškai. Naudojamasi kitų
kalbų patirtimi, atsižvelgiant į specifinius lietuvių kalbos bruožus. Medžio nepakankamumas vaizduojant lietuvių kalbos sakinių sintaksinę struktūrą parodomas statistiniu
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High Quality Syntactic Annotated
Corpus of Lithuanian – VILSINTEKS
metodu anotuotų sakinių pavyzdžiais. Straipsnyje taip pat aiškiai pabrėžiamas anotuoto
tekstyno, kuriame bus sukaupta išsami informacija, kūrimo tikslas. Pateikiami anotuotų
sakinių pavyzdžiai, atspindintys specifinius lietuvių kalbos bruožus.
E S M I N I A I Ž O DŽ I A I :

1.

sintaksiškai anotuotas tekstynas, sakinio struktūros vaizdavimas
grafu, tekstyno anotavimo lygmenys, medžio nepakankamumas
vaizduojant lietuvių kalbos sakinius, tekstyno kūrimo tikslas.

INTRODUCTION

The first annotation of corpora was a part of speech tagging POST [Church
1988: 136]. Such annotation is found in the Penn Treebank. Later, other sentences, carrying the syntactic information, were introduced. They were represented by using various schemes [Atwell et al. 2000: 12]. In 2012 Köhler mentioned the following: “...there is no general standard as to how corpora should
be structured and notated” [Köhler 2012: 32]. Therefore, the Lithuanian corpus
VILSINTEKS is annotated, bearing in mind the specific features of the Lithuanian language – a large amount of inflexion and a free word order in a sentence.
Of the two leading types of syntactic structure representation, which are the
phrase structure grammar and dependency grammar, the latter was chosen for
Lithuanian because “...dependency grammar has appealed most to students of
languages with relatively free word order…” [Kay, Gawron and Norvig 1994: 55].
The most common representation of the syntactic structure is a tree [Allen
1987: 41]. The name of the syntactically annotated corpus – treebank – is related
to this term. The name of the Lithuanian treebank does not contain the word
‘tree’, because the syntactic structure of some Lithuanian sentences is represented by a graph with a cycle, that is, it does not meet the conditions established
by the definition of a tree, as a tree is a connected acyclic graph [Swamy, Thulasiraman 1984: 33]. The acronym VILSINTEKS means VILniaus SINtaksinis
TEKStynas – Vilnius syntactic corpus.
2.

ANNOTATION
OF THE LITHUANIAN CORPUS

Recently, much has been said and written about the low degree of computerization of the Lithuanian language. According to the data of the META-NET
Straipsniai / Articles
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project, Lithuanian belongs to the group of the least computerized European
languages [Vaišnienė, Zabarskaitė 2012: 35]. The software created for other languages does not produce satisfactory results when it is applied to the Lithuanian language. It is high time to speak not about the low computerization of the
Lithuanian language but about the quality of its computerization. Thus, it is
worth looking back at the Lithuanian language and trying to create one’s own
software for the computerization of the Lithuanian language so as to produce
high quality computerization of the Lithuanian language.
The first endeavors in the syntactic annotation of the Lithuanian corpus
were made in 2013. The syntactic annotated corpus VILSINTEKS was created
at the Institute of the Lithuanian Language in Vilnius. We aim at providing as
much data as possible regarding a sentence, especially if they happen to be the
data which are needed during the process of translation. Exhaustive information is given in the Prague Dependency Treebank, which has a three-level annotation [Hajič 2000: 103]. More levels of annotation in one picture could not

Example of the syntactic structure of the Lithuanian sentence Jie gali būti
kitokie – They can be different

F I G U R E 1.

254

Ac t a L i ng u i s t ic a L it hu a n ic a

LXXIII

High Quality Syntactic Annotated
Corpus of Lithuanian – VILSINTEKS

be achieved so we decided to divide the representation of information into two
parts when we deal with Lithuanian sentences: a table, which contains the morphological, syntactic and semantic information, while the syntactic structure
should be presented in a picture.
A graph with cycles is used for Lithuanian sentences because a tree is not
able to reflect the entire syntactic information which the Lithuanian sentence
contains. The predicative attribute depends on two parts of the sentence: on the
subject or the object, and on the predicate. These relationships are expressed
formally and could not be ignored (for more details, see Šveikauskienė 2005:
412).
Figure 1 shows the syntactic structure of a title sentence. It contains a predicative, which has formally expressed relationships with the subject and the
predicate, and both relationships must be represented by annotating the corpus.

Statistically parsed sentence Kas nerizikuoja, tas negeria šampano, bet
graudžiai ir neverkia (Who does not risk, that does not drink champagne but does not cry
tearfully either) [Kapočiūtė, Nivre, Krupavičius 2013: 15]
FIGU R E 2.

Statistically parsed sentence Bet štai pro medį, kuriame sėdėjau, praslinko
didelis šešėlis (But here through the tree in which I sat passed a small shadow) [Kapočiūtė,
Nivre, Krupavičius 2013: 15]
FIGU R E 3.
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The predicative must have the ending agreeing with the subject and at the
same time it is adjoined to the predicate; that is, it is not an attribute of the
subject.
The first attempts to syntactically annotate the Lithuanian corpus demonstrated that the software crated for other languages did not produce good results
in the Lithuanian language. Some 1500 sentences were annotated statistically
at Kaunas University of Technology [Kapočiūtė, Nivre, Krupavičius 2013: 12].
The presented results showed the insufficiency of the information hidden in the

VILSINTEKS parsed sentence Kas nerizikuoja, tas negeria šampano, bet
graudžiai ir neverkia

FIGU R E 4.

256

Ac t a L i ng u i s t ic a L it hu a n ic a

LXXIII

High Quality Syntactic Annotated
Corpus of Lithuanian – VILSINTEKS

VILSINTEKS parsed sentence Bet štai pro medį, kuriame sėdėjau, praslinko
nedidelis šešėlis

FIGU R E 5.
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structure of sentences. The two figures illustrate two parsed sentences, both
lacking very important information. The first sentence lacks the arrow between
the predicate negeria and subject tas (Figure 2).
In the second sentence the agreement relationship is not shown between two
words medį and kuriame, which have agreeing endings (Figure 3) when the authors in the same article wrote: “an adjective modifying a noun has to agree in
GENDER, NUMBER and CASE”.
The words medį and kuriame have to agree in gender and number, and this
information is absent in the structure of the sentence. It is difficult to agree that
the relations between the words kuriame sėdėjau - in which I sat and pro medį through the tree are of the same type.
These sentences annotated according the method used in VILSINTEKS are
shown in Figure 4 and Figure 5 respectively.
3.

LAYERS OF ANNOTATION IN THE TABLE

The information in the table has three types:
• Information about the whole sentence,
• Information about the words in the sentence,
• Non-grammatical information about the words and the sentence.
3.1.

Information about the Whole Sentence

Information regarding the whole sentence consists of its code, that is, its position in the corpus, its type, and its features. The feature of the sentence is its
characteristic taking into account its function in the text, that is, whether it is
a title, an author, a subtitle or a text sentence. The type of the sentence indicates communicative information, that is whether it is declarative, imperative,
interrogative, etc., and structural information: personal, impersonal, elliptical,
simple, composite sentence, etc. [Ambrazas 1997: 573].
3.2.

Information about the Words in the Sentence

Each word is provided with the data about its number in the sentence, morphological data (tense, case, gender, etc.), lemma, data on its lexical semantics,
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syntactic function, direct syntactic relationships with other words in the sentence, and deep cases.
Since the word order in the Lithuanian language usually does not have any
syntactic information, the features of lexical semantics are very important for
identifying its syntactic function. The noun in the accusative case with the feature of time is an adverbial modifier and without it – an object. If two nouns in
the accusative case appear in the sentence the feature of the lexical semantics is
sometimes the only criterion, which allows one to decide the syntactic function.
3.3.

Non-grammatical Information about the Words
and the Sentence

The stylistic information about the word is given in the table. It helps to
choose the right equivalent in the other language when translating the word.
The antecedent of the pronoun is necessary. Mille, Wanner and Burga [2012:
5] describe coreferential structure, which links the pronoun with its antecedent
in one sentence. The Lithuanian treebank provides the information about the
antecedent of the pronoun if it is outside the sentence too. It is very important
for translation because the gender of the noun (or pronoun accordingly) may
differ in various languages. For example, the Lithuanian sentence Ji buvo graži
has three translations into German. If it is “a girl”, the right translation is Es
war schön. If it is “a cat” the right translation is Sie war schön, and if it is “a day”,
the right translation is Er war schön. All three pronouns in Lithuanian are feminine because all three nouns are feminine, whereas in the case of the German
language this pronoun has three different equivalents taking into consideration
the noun it replaces.
The table contains the missing words in elliptical sentences and the omitted subject, which is expressed by a personal pronoun. It is very often the case
in the Lithuanian language. We can guess it from the ending of the verb. The
copula of the predicate in the present tense is usually omitted too, so the table
contains these missing words.
Acronyms are represented in full words in the table.
The numbers are additionally represented in the table by numerals and numerals by numbers because the lexical expression of numbers in various languages may differ.
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4.

TYPES OF INFORMATION
IN THE SYNTACTIC STRUCTURE

In the syntactic structure the sentence is divided at the first stage into a
noun group, a verb group and the sentence-end character. The Lithuanian language has a free word order and sometimes the sentence-end character is the
only means by which to determine the type of the sentence, i.e. whether it is
a declarative or interrogative sentence, for example, Tu šiandien laimėjai prizą. –
You have won a prize today. and Tu šiandien laimėjai prizą? – Have you won a prize
today?. Figure 6 shows the syntactic structure of the interrogative sentence. The
translation of the sentence is chosen according to the sentence-end character.
Furthermore, the structure of the sentence is represented using dependency
grammar. The head of the subject group is the subject and below are depicted
the words that expand it, and the head of the predicate group is the predicate
with the subordinated words located below.
Other two fields, which are very important for annotating the Lithuanian
corpus, are the type of the syntactic relations between the words and semantically irresolvable word groups.

Syntactic structure of the interrogative sentence Tu šiandien laimėjai prizą? –
Have you won a prize today?
FIGU R E 6.
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4.1.

Type of Syntactic Relation

The Lithuanian language has a considerable amount of inflexions. Thus it is
very important to represent the information about the type of the syntactic relations because they are often expressed by word endings. The Lithuanian language has three types of syntactic relationships: interdependence between the
subject and the predicate, coordination between two or more words of equivalent syntactic status in the sentence, and subordination between two words of
which one determines the ending of the other. Subordination is divided into
government, agreement and adjunction [Ambrazas 1997: 478]. Each type of
syntactic relation is depicted in the structure with a different color. Interdependence is represented by a lilac bi-directional arrow because both words decide
the form of one another; coordination – a yellow line without direction because
the words have no influence on the form of one another; government – a blue
unidirectional small dotted arrow; agreement – a red unidirectional arrow; and
adjoinment – a green uni-directional large dotted arrow. Prepositions, conjunctions or punctuation marks are represented as labels of the arrows between the
words. Figure 7 shows the example of the sentence with conjunction.

Syntactic structure of the sentence with conjunction Laukais, miškais ir
kalvomis ateina saulėtas ruduo. – Through fields, forests and hills the sunny autumn comes.

F I G U R E 7.
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4.2.

Semantically Irresolvable Word Groups

A semantically irresolvable word group is a word combination in which one
word can expand another word only when they are together and the dependent word can expand the whole group only. The relation of one word from that
group with the expanding word has no meaning. Mel’chuk describes a similar
case observed in the Russian language [Mel’chuk 2006: 37]. An irresolvable
word group is placed into one box by representing syntactic relationships within. Figure 8 shows the syntactic structure of the sentence with an irresolvable
word group: Penkis tūkstančius hektarų žemės valdantis ūkininkas pigiai parduoda
šviežias daržoves. – A farmer owning five thousand acres of land sells cheap fresh
vegetables. The verb valdyti – ‘to own’ is transitive in the Lithuanian language
and requires the accusative, thus the word tūkstančius-‘thousand’ is in the accusative case. Numerals require the genitive case in Lithuanian, and that is why
the word hektarų-‘acres’ is in the genitive case. The farmer semantically does
not own ‘thousand’, though the word thousand is in the case controlled by the
participle valdantis-‘owning’. Rather, he owns acres, that is, the word which is in
the genitive case, i.e. in the case controlled by numeral thousand. Consequently,
the word group tūkstančius hektarų ‘-thousand acres’ is semantically irresolvable
and therefore both words are located in one box in the syntactic structure of the
sentence. The word five is an attribute of the word thousand, so it is located in
the same box. The non-agreeing attribute žemės – ‘of land’ expands the whole
box, that is, the whole word group, which is located in the box, and may be replaced by other non-agreeing attributes, for example: five thousand acres of forest.
Thus, the semantically irresolvable word group is considered one lexical unit.
Word combinations of numerals (five and thousand) have dual syntactic relationships: agreement and government. The case of the word ‘thousand’ (whose
ending is determined by the government of the verb) determines the ending of
the word ‘five’ – they must have agreeing endings (jis valdo penkis tūkstančius
hektarų – he owns five thousand acres, but penkiems tūkstančiams hektarų jis sunaudojo 10 tonų trašų – he used 10 tons of manure for five thousand acres) and lexeme
‘five’ governs the word ‘thousand’, i.e. requires a certain ending for it. For example, in the word groups he owns five thousand acres (jis valdo penkis tūkstančius hektarų) and he owns twenty thousand acres (jis valdo dvidešimt tūkstančių hektarų) the word thousand has different endings in the Lithuanian language. That
is why it is very important for us to depict all types of syntactic relations very
precisely.
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F I G U R E 8 . Syntactic

structure of the sentence with a semantically irresolvable word
group Penkis tūkstančius hektarų žemės valdantis ūkininkas pigiai parduoda šviežias
daržoves (Farmer owning five thousand acres of land sells cheap fresh vegetables)
5.

THE AIMS OF ANNOTATION

The statistical method of natural language processing, especially when used
in machine translation, does not produce satisfactory results for the Lithuanian
language. Statistical parsing does not provide exhaustive information either.
Moreover, the software created for other languages does not give sufficient results for the Lithuanian language. V. Daudaravičius worked for a long time on
the automatic syntactic analysis of the Lithuanian language and wrote the following: “Naivu manyti, kad metodai, kurie sėkmingai taikomi anglų kalbai,
tinka ir kitoms kalboms. – It is naive to think that the methods, which are successfully used for the English language, are suitable for other languages too.”
[Daudaravičius 2012: 3].
The goal of VILSINTEKS is to collect reliable comprehensive information
about the grammar of the Lithuanian language in praxis. With high quality automatic syntactic analysis created via a non-statistical approach, non-statistically
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based machine translation systems are enabled, especially in the generation of
Lithuanian sentences.
VILSINTEKS seeks to reflect specific features of the Lithuanian language.
Exhaustive information about Lithuanian sentences will be provided in an obvious representation for the general usage. The annotated corpus will be freely accessible on the Internet. Currently, one can get examples of the sentences
with the given word by using the text corpus created in Vytautas Magnus University. VILSINTEKS will provide examples of the syntactic structure with the
given features, for example, a simple sentence with the pronoun as a subject,
and others. The application of the Russian corpus is similarly described: it can
be used in the mode of the search for examples, which illustrate the given linguistic phenomenon [НКРЯ –National Corpus of the Russian Language]
The first 500-1000 sentences of 2 million words in the corpus of contemporary Lithuanian language (journalism) will be annotated manually. Later,
the annotation will be semi-automatic. The automatic syntactic analysis of the
Lithuanian language thus created will be used for the annotation with the follow-up human review.
During the annotation process the software will be improved with due regard
to the mistakes identified. The most important task is to prepare a well-functioning automatic syntactic analysis of the Lithuanian language, which can
be used by the creation of a transfer machine translation system. Using the
TRANSFER method, the second step is the syntactic analysis. It can be expected that the syntactic annotation of the corpus will serve to improve the automatic syntactic analysis.
Excel tables are used for annotation because they give the obvious representation and it is easy to get the XML format from Excel tables. The VILSINTEX
information will be freely accessible in XML format too. Thus, it can be used
for statistical research on the Lithuanian language and for information retrieval
about the grammar of Lithuanian, among other uses.
6.

CONCLUSIONS

The graph is used for the syntactic structure of Lithuanian sentences because
a tree cannot reflect all the syntactic information which a Lithuanian sentence
contains. Two examples of statistical annotation show the insufficiency of the
tree for representing the syntactic structure of Lithuanian sentences.
A twofold annotation is used for the Lithuanian corpus: the table describes
the exhaustive information about the sentence and its words, and syntactic
structure of the sentence is represented in a picture.
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In the table the information represented is of three types: information about
the whole sentence (interrogative, elliptical, impersonal); the information about
each word of the sentence (morphologic, syntactic and semantic data); and
non-grammatical information (missing words of elliptical sentences, antece
dent of pronoun inside and outside the sentence, number expression of numeral
and vice versa, full word correspondents of acronyms).
The syntactic structure of the Lithuanian sentence is divided at the first stage
into three parts: the subject group, the predicate group and the sentence-end
character. The last one is very important because in some cases it is the only
criterion which permits a decision as to the type of the sentence (declarative or
interrogative).
Syntactic relations are depicted in the syntactic structure of the sentence
with different colors and style of line according the type of relation.
Semantically irresolvable word groups are located in one box by representing the syntactic relationships within.
The goal of VILSINTEKS is to provide exhaustive and reliable information
about Lithuanian sentences. It can be used for the statistical research of the
Lithuanian language, and for the information retrieval regarding the Lithuanian grammar. It can also be of service by creating a non-statistical machine
translation system.
VILSINTEKS aims to collect the grammatical information about the Lithuanian grammar in praxis.
The first sentences are annotated manually. Later, the annotation will be
semi-automatic. Excel tables are used for annotation because they give the obvious representation for human usage, and the annotated corpus will be freely accessible on the Internet. It is easy to get the XML format from Excel tables. The VILSINTEKS information will be freely accessible in XML format
too. Thus, the information of VILSINTEKS can be used for statistical research
of the Lithuanian language and for the information retrieval about Lithuanian
grammar.
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Aukštos kokybės sintaksiškai anotuotas
lietuvių kalbos tekstynas VILSINTEKS
S A N T R AU K A
Pastaruoju metu labai daug kalbama ir rašoma apie tai, kad lietuvių kalba mažai kompiuterizuota. Perkama kitoms kalboms sukurta programinė įranga, kuri lietuvių kalbos atveju
dažniausiai neduoda patenkinamų rezultatų. Jau atėjo metas, kai reikia pradėti aptarti lietuvių kalbos kompiuterizavimo kokybę, užuot kalbėjus apie menką jos kompiuterizavimą.
Straipsnyje aprašomas aukštos kokybės sintaksiškai anotuotas lietuvių kalbos tekstynas, kuriame pateikta patikima informacija. Anotavimas atliekamas dviem lygmenimis:
išsami informacija apie sakinį nurodoma lentelėje ir sintaksinė struktūra nubraižoma grafiškai. Anotuojant didelis dėmesys skiriamas sintaksinių ryšių vaizdavimui. Jie parodomi
skirtingų spalvų ir tipų linijomis. Straipsnyje aprašomi neskaidomi žodžių junginiai – tai
žodžių grupės, kurios tik kartu gali išplėsti kitą žodį, ir tik visą grupę gali pažymėti ją išplečiantis žodis. Kitų sakinio žodžių ryšys su vienu iš neskaidomo junginio dėmenų neturi
prasmės. Struktūroje neskaidomi junginiai sudedami į vieną bloką parodant vidinius sintaksinius ryšius. Straipsnyje pateikiami sintaksiškai anotuotų sakinių pavyzdžiai. Sakinio
struktūrai vaizduoti naudojamas grafas, nes medis, kuris sėkmingai taikomas anglų kalbos
sakinių struktūrai, negali atspindėti visos sintaksinės informacijos, esančios lietuviškame
sakinyje. Tai labai gerai matyti statistiniu metodu anotuotų sakinių pavyzdžiuose, kurie
pateikiami šiame straipsnyje. Parodomos dviejų sakinių struktūros, kuriose trūksta labai
svarbios informacijos: vienoje neparodytas sintaksinis ryšys tarp veiksnio ir tarinio, kitoje
nėra ryšio tarp žodžių, kurie derinami skaičiumi ir gimine. Palyginimui straipsnyje pateikiami šie sakiniai, anotuoti ir VILSINTEKS naudojamu metodu.
Pradėto kurti tekstyno tikslas – sukaupti išsamią ir patikimą informaciją apie lietuvių
kalbos gramatiką, atliekant sakinio analizę be klaidų, t. y. kai kompiuterio darbo rezultatus dar peržiūri žmogus. Anotuotas tekstynas bus viešai prieinamas internete. Kaip dabar
iš VDU tekstyno galima gauti pateikto žodžio pavartojimo pavyzdžius, taip VILSINTEKS
tinklapyje bus galima gauti sintaksinių struktūrų, kurios turi tam tikrų požymių – pavyzdžiui, vientisinių sakinių, kuriuose veiksniu eina įvardis ir pan., – pavyzdžių.
Anotuojant naudojamos Excel lentelės, nes jos leidžia vaizdžiai pateikti sakinio struktūrą ir lengvai pertvarkyti informaciją į XML formatą, kuris plačiai taikomas paieškai.
Taigi anotuotą tekstyną bus galima panaudoti statistiniams lietuvių kalbos tyrimams, taip
pat informacijai apie lietuvių kalbos gramatiką išgauti ir kt.
Įteikta 2013 m. spalio 28 d.
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kaitytojui gali kilti klausimas, kodėl recenzuojamos dvi knygos. Atsakymas būtų paprastas. 2010 m. išleistą knygą Urbare des Fürstentums Jägerndorf
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aus der Zeit der Markgrafen von Brandenburg–Ansbach (1531–1535–1554/78) (lie.
„Jegerndorfo, ar Jägerndorfo, kunigaikštystės, valdant Brandenburgo-Ansbacho
markgrafams (1531–1535–1554/78)), kadastrai“) savotiškai atliepia ir svariai
papildo įdomaus autoriaus Rainerio Fogelio (Rainer Vogel) išsamus tyrimas Familiennamen in der Altvaterregion. Entstehung, Entwicklung und Bedeutung der Personennamen im Fürstentum Jägerndorf und in der Herrschaft Freudenthal (ehemals
Österreich-Schlesien) (lie. „Pradedo regiono pavardės. Jegerndorfo kunigaikštystės ir Froidentalio valdose (kadaise Austrija-Silezija) asmenvardžių susiformavimas, vystymasis ir reikšmė“). Abi knygos savo metodika pravarčios istorinio
vardyno tyrėjams, nes Europos vardynas, kaip ir baltų vardynas, formavosi veikiamas kalbų kontaktų. Kalbamuosiuose darbuose tai buvo bendra vokiečių ir
čekų kalbų erdvė, kurioje gyveno čekai ir vokiečių naujakuriai. Reikia pabrėžti
dar vieną esminį aspektą. Knygose pateikiama iki šiol nepublikuota rankraštinė
medžiaga, atskleidžianti ir vokiečių rašytinės kalbos vystymąsi XVI a. 1522 m.
Martynas Liuteris išvertė į vokiečių kalbą Naująjį Testamentą, o 1534 m. – visą Bibliją. Brandenburgo-Ansbacho markgrafas pripažino reformaciją, davusią
pradžią protestantizmui.
Šifruotini rankraštiniai šaltiniai susiję su Jegerndorfo (Jägerndorf), Krnovo
(če. Krnov) arba Bruntalo (če. Bruntál) istorija, geografija, gyvenviečių istorija, kultūra ir, be jokios abejonės, su XVI a. socialiniais ir politiniais tų žemių
gyvenimo aspektais. Recenzijos autorei yra pasitaikę progų susipažinti su itin
turtingais Čekijos archyvais, kuriuose ne visada lengva dirbti dėl medžiagos
gausumo ir vis dar pasitaikančios aiškios rankraščių sistemos stokos. Kalbamieji
dokumentai buvo saugomi Opavos (Troppau) žemės archyve, maloniai leidusiame naudoti archyvinę medžiagą spaudai. Tai paliudija nuoširdi autorių padėka
archyvo darbuotojams. Skaityti ir transkribuoti XVI a. rankraščius, parašytus
vadinamuoju Kurrentschrif (lie. gotikinis kursyvas), kuriuo pradėta rašyti XVI a.
pradžioje, nėra paprasta, nors egzistavo Brandenburgo-Ansbacho markgrafų
kanceliarija, kurioje tarnavo patyrę raštininkai, rašę vokiečių kalba. Kanceliarija drausmina raštininkus. Yra žinomos, pavyzdžiui, Jegerndorfo kunigaikščio kanceliarijos raštininkų pavardės (Vogel 2014: 149–150). Šaltinio, parašyto
vokiečių kalba, transkribuota publikacija nedviprasmiškai parodo dviejų kalbų
(vokiečių ir čekų) vardyno egzistavimą drauge. Apeliatyvinė leksika primena
garsiuosius Prūsijos hercogystės Turkų mokesčių aprašus, arba registrus (vo. Die
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Türkensteuer im Herzogtum Preußen 1540), surašytus Rytprūsių foliante 911 a1, ir
parodo vokiečių kalbos regioninius skirtumus. Kadastrų paskirtis buvo kitokia
nei Turkų mokesčių registrų. Pažymėtina, kad vadinamasis ,,Turkų mokestis“,
kurį buvo nutarta rinkti Vormso (Vorms) reichstage 1498 m., lietė tuo laiku vokiškai kalbantį aptariamąjį Europos regioną. Negalima pamiršti, kad parapijų
mokesčių sąrašus sudarinėjo iždininkas, kunigas, du parapijos atstovai ir raštininkas (žr. Vogel 2014: 158). Rytų Prūsijos hercogystėje tų mokesčių rinkimas
buvo deklaruotas 1539 m. pradžioje (Diehlmann 1998: 26–29). Būtina pabrėžti,
kad abu dokumentai atskleidžia istorinį kontekstą, palydimą politinio, socialinio ir kultūrinio tų regionų išsivystymo.
Skaityti recenzuojamą knygą iš esmės padeda itin profesionalus ir kruopštus
sudarytojų darbas ir vertingi priedai, kurių esama ir Rytų Prūsiją aptariančių
rankraščių leidimuose. Kodėl recenzija rašoma, lyginant du šaltinius? Todėl,
kad norima akcentuoti tų Europos regionų sąsajas, kurias parodo tų pačių sąvokų, reiškinių aprašymas. Iš esmės buvo kalbama apie mokesčių politiką. Jei
nebūtų buvę gyventojų, tai ir mokesčių nebūtų reikėję. Daugiausiai gyventa
pauern, baurrn (2010: 87, 213), pawer, pauer (Ostpr. Fol. 911 a XIV 5 39r, 48v)
‘valstietis ūkininkas’, kuriems teko pagrindinė mokesčių našta. Abiejuose šaltiniuose apie tai išsamiai rašoma. Mokesčiai vadinami: Zins ‘činšas’ (2010: 156 ir
t. t.), zins (Ostpr. Fol. 911 a VI 4 17r,18r, 18v), dinst ‘činšas’: Simon zu Sudaw hot
einenn dinst (lie. ‘Simonas iš Sūdavos turi 1 činšą mokesčių’) (Ostpr. Fol. 911 a
XXX I 3r). Aptariamajame šaltinyje žodis dinst vartojamas ir pagrindine reikšme ‘tarnyba, patarnavimas, tarnystė’: Diennst, die trewe stette Diennst (lie. ‘ištikima nuolatinė tarnystė’) (2010: 131). Mokesčiai buvo mokami grašiais, guldenais
ir kitais piniginiais vienetais, pvz.: XV gr Zins ( (‘15 grašių činšas’), markėmis ir
šilingais: ein gertner: 5 ß. (‘trobelninkas 5 šilingus’), 2010: 137); 1 m Linck mohller von einer erbmuhl mit einem rad (‘1 markę malūnininkas Linck nuo paveldėto
malūno su vienu ratu’) (Ostpr. Fol. 911 a VI 3 18v). Kalbamajame rankraštyje
esama įdomių dalykų apie mokesčius natūra, pavyzdžiui: Nun volgen Die Zins
Martzihin Pablencke (Martin Pabunek) XXIIII gr Zins / XVIII eier Georgi / XXIIII
gr Zins / VII henne Michaelis (‘Dabar išvardyti mokesčiai Martzihin Pablencke 24 grašiai mokesčių, 17 kiaušinių Jurginėms (balandžio 23 d.), 24 grašiai
1

Ostpr. Fol. 911 a – Rytprūsių foliantas 911 a, saugomas Berlyno slaptajame valstybiniame archyve Prūsijos kultūros paveldas. Hansas Haincas Dylmanas (Hans Heinz Diehlmann) kruopščiai
parengė 3 tomus: 1998: Die Türkensteuer im Herzogtum Preußen 1540. Bd I. Fischhausen – Schaaken – Neuhausen – Labiau. Hamburg: Verein für Familienforschung in Ost- und Westpreußen
e.V.; 2006: Die Türkensteuer im Herzogtum Preußen 1540. Bd. 2. Memel – Tilsit. Hamburg: Verein für Familienforschung in Ost- und Westpreußen e.V.: 2008: Die Türkensteuer im Herzogtum Preußen 1540. Bd. 3. Ragnit – Insterburg – Georgenburg – Saalau. Verein für Familienforschung in Ost- und Westpreußen e.V.
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mokesčių, 7 vištų Mykolinėms’ (rugsėjo 29 d.). Taip pat nurodoma, pavyzdžiui,
kiek kiaušinių reikėjo duoti Velykoms: vf Ostern Eier 18 Eier, 27 Eier (2010: 274,
275). Beje, aptariamajame rankraštyje yra tiek daug žinių apie patį kraštą, kad
nelengva suvokti, jog tokie išsamūs dokumentai buvo rašomi XVI a., nors, ant
ra vertus, tai galima paaiškinti kitos informacijos stoka, dėl kurios raštininkai stengėsi užfiksuoti kiekvieną smulkmeną. Tarkim, Die als Schafferin hatt
ein gartenn am dorff, zinst der Herschafft nichts, sondern der pfar kirchen III Pfd.
(= Pfund) Wachs zu Ostern (lie. ‘ta kaip darbininkė turi plotelį žemės prie kaimo,
neturi jokių mokestinių įsipareigojimų valdžiai, tik parapijos bažnyčiai 4 svarus (1 svaras = 467,7 gramo) vaško Velykoms’) (2010: 175). Vadinasi, bažnyčiai
reikėjo vaško, greičiausiai žvakėms gaminti. Įdomus Rytprūsių Folianto 91 1a
14 tomo 5 sąsiuvinio 2v puslapis, kuriame išvardijami Labguvos ir Laukiškos
gyventojų Kalėdoms apmokestinami gyvuliai. O jų būta: zihende pferde ‘darbiniai arkliai’, fullen ‘kumelaitės’, junge rinder ‘jautukai (veršeliai)’, schoffe ‘avys’,
schweyne ‘kiaulės’ (p. 2v), stercke ‘telyčios’ (p. 3r), rindt ‘jautis’ (p. 7r). Čia taip
pat minimas ir galvijų amžius: dreyjherige fullen ‘trimetės kumelaitės’, jherige kelber ‘vienmečiai veršiukai’ (p. 7r, 7v).
Tuose kraštuose mokesčiai buvo mokami ir vištomis: Hüner ‘vištos’, Henner
‘vištos, dedeklės’. Rauch hun, Rauch huhn, Rauch henn, kurių reikšmė gali būti
įvairiai intepretuojama: pačių išrūkyta arba pačių išauginta višta, turi būti atiduodama žemvaldžiui dvarininkui, tai esanti kaimiečių, o ne miestiečių prievolė. Mokesčiai buvo mokami ir kiaušiniais, ir nupenėtomis kiaulėmis (III mastung schwein). Įdomus pavyzdys: ein gertner zinst / Igr vf Georgii Igr vf Michaelis /
ein, (lie. ‘vienas trobelininkas mokės duoklę: 1 grašį Jurginėms, 1 grašį Mykolinėms ir rūkytą vištą’). Kitas atiduodavo net X Rauch hennen (10 rūkytų vištų)
(2010: 219, 250, 251, 303).
Kalbant apie mokesčius dar galima paminėti ir tokius XVI a. pirmos pusės
gyvenimo faktus: Nö: die gebaurschaft zaigenn an, dass die von Turckau II viertel
irß felds gebrauchenn vnnd geniessen, davon kainnen Zins gebenn, dann die III garb
dem closter vermainen, so man Ihnen solche guetter lies, wollten sie sovil die herschafft
Zins davon geben (lie. ‘ūkininkai praneša, kad Turckau gyventojai naudojasi
dviem ketvirčiais jų lauko ir mėgaujasi tuo, nemokėdami už tai jokių mokesčių,
tada atiduoda 3 pėdas vienuolynui, kad jiems paliktų tokią nuosavybę, jie už tai
norėjo ponams mokėti mokesčius’) (2010: 212).
Abiejuose kraštuose būta ir kitų gyventojų. Šaltiniuose užfiksuota sąvoka
ir reiškinys gertner (2010: 45, 46), gertner ‘trobelininkas’ (Ostpr. Fol. 911 a VI
4 19r), kuriems solidžią monografiją Die ländliche Gartensiedlung im mittelalterlichen Preußen (lie. ‘Kaimiškoji trobelninkų gyvenvietė viduramžių Prūsijoje’)
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1997 m. paskyrė Jurgenas Martensas (Jürgen Martens) 2 . Aptariamojo veikalo
Jegerndorfo ir Opavos (Troppau) kadastruose vartojamų sąvokų sąraše gärtner,
gärrtner, gertner apibūdinamas taip pat, kaip ir kitose vokiškai kalbančiose šalyse – Lenkijoje, LDK ir Lietuvoje (MLE 2009: 575)3. Kadastruose nusakoma ir
jų veikla: Ein yeder gertner ist schuldig, Drey tag zu schneiden, dagegen gibt man Ihm
Essen und Drinncken (lie. ‘Kiekvienas trobelininkas privalo tris dienas šienauti,
už tai jam duodama valgyti ir gerti’) (2010: 122). Taip pat neapsieita be lažininkų, kurie žemę apdirbdavo be darbinių gyvulių, pvz., Die fueßgaenger sein
schuldig, Ihn denn Grossen garten hindter dem Schloß Layn, Fanf, Rueben, Zwiffel
vnd anders zu jettenn schuldig. Auch hanf vnd fymmel (?) zurauffen, Vnnd man gibt
Ihnen alweg darbey Essen vnd Drinncken (lie. ‘Lažininkai privalo didžiajame darže už pilies linus, kanapes, runkelius, svogūnus ir kitką ravėti, taip pat kanapes
rauti, ir už tai jiems visada duoda valgyti ir gerti’) (2010: 322).
Šaltinyje išsamiai paaiškinamas lažininkų gyvenimas: Item Welche Leutt im
Dorf nicht Pferd haben. Die sollen diese nachvolgende Arbait thon, benendlich holtz
fellen, Kraut vndergraben, Hanf raufen vnd sonst ander Arbeit, so einem fueßgaenger
gebürt, thon (lie. ‘Taip pat kai kurie žmonės kaime neturi arklio. Jie privalo tokius darbus nudirbti, kurie išvardijami: mišką kirsti, iškasti kopūstus, kanapes
rauti ir šiaip kitus darbus atlikti, kuriuos turi nudirbti lažininkas’) (2010: 324).
Gyvenimas vyko ir daugelis produktų buvo realizuojami smuklėse. Smuklininkas buvo vadinamas kreczmer, kretczemer, Krätschmer (2010 90, 395) ir Kretzschmehr, kruger (Ostpr. Fol. 911 a VI 4 63v; 30 2 14v), o smuklė – Kretschem
(2010: 272), krugk (Ostpr. Fol 911a XIV 6 95v–96r). Kur smuklės, ten ir alus,
minimas itin dažnai: bier (2010: 121), bier (Ostpr. Fol. 911 a VI 3 27r) ‘alus’, kuris buvo daromas, kai kurie jo neturėjo: <…> hatt kein bier (2010: 124–125), arba buvo aprašomas kaip ein gebrew ‘gėralas, bizalas’, eigebreuen, eingebreuenn bier
‘savo gamybos alus’, fremde bier ‘kitų padarytas alus’ ir matuojamas statinėmis
(vo. thonnen, į kurias buvo galima supilti nuo 100 iki 700 litrų alaus) (Ostpr. Fol
911 a VI 3 27r). Alaus gamybai buvo reikalingi Hopffen ‘apyniai’ (2010: 221).
Prūsiškajame šaltinyje taip pat apie juos užsimenama ir rašoma: wilden Hopffen
‘švieži apyniai’, getreucken hopffen ‘džiovinti apyniai’ (Ostpr. Fol. 911 a XXX 3
5r, 7r). Įdomios detalės: Item die Vnderthanen des orts (Dorf Pütschs) sollen kein
Bier von keiner Herrschaft ausZutrinnken oder ausZuschencken nehmen. (lie. ‘Taip
pat gyvenvietės (Pütsch) kaimo samdiniai negali iš jokių ponų priimti alaus,
kad baigtų jį gerti arba pilstyti’) (2010: 254). Alų reikėjo pilstyti. Rytų Prūsijoje
2

3

Martens Jürgen 2010: Die ländliche Gartensiedlung im mittelalterlichen Preußen. Lüneburg: Institut
Nordostdeutsches Kulturwerk.

MLE 2009: Mažosios Lietuvos enciklopedija 4. Rahn– Žvinežeris. Vilnius: Mažosios Lietuvos fondas, Mokslų ir enciklopedijų leidybos institutas.
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alus buvo pilstomas į statines, kurios buvo vadinamos thonnen (Ostpr. Fol. 911 a
VI 3 27r). Kalbamojoje knygoje į statines, vadinamas thunnen, Vhassen buvo dedamos silkės: ein Thunnen Hering in der Vhassen (lie. ‘statinė silkių statinėse’)
(2010: 254). Ši ištrauka parodytų, kad kalbamuoju atveju thunnen ‘statinė’ buvusi mažesnė už Vhassen ‘statinė’.
Gyvybiškai svarbūs kadastrų knygoje ir Turkų mokesčio registre buvo malūnai, kurių pavadinimo rašyba XVI a. pirmos pusės dokumentuose labai įvairuoja: dy mühle, muel ‘malūnas’. Įdomi sąvoka ein Brettmuel lietuviškai būtų
‘lentų malūnas’, t. y. ‘lentpjūvė’, pjaunanti geras lentas – ein guet Breth (lie. ‘gera
lenta’) (2010: 45, 253), möhl, mühl (Ostpr. Fol. 911 a XXII 1 36r, 37v), müllner,
mülner (2010: 45), moller, mohller, mollner, muller, molner (Ostpr. Fol. 911a VI 4
18v, 26v; XXX 15 22 6r) ‘malūnininkas’. Gyvenusieji XVI a. pradžioje negalėjo
išsiversti be mato vienetų, tai atsispindi ir tokio pobūdžio šaltiniuose, pavyzdžiui, svorio vienetas scheffel ‘šepelis’, scheffel = nuo 30 iki 300 litrų (2010: 135,
396), scheffel Ostpr. Fol. 911 a XXX 22 6r), šepelis = 54 litrai (MLE 2009: 391).
Abiejose aptariamose žemėse buvo sėjama: habern ‘avižos’ (2010: 86, 87, 164,
189; Ostpr. Fol. 911 a XXX 3 7r), Gerssten (2010; 302), gersten ‘miežiai’ (Ostpr. Fol. 911 a XXX 3 7r), Kornn, Korn ‘grūdai’ (2010: 163, 164, 172, 174). Tas
žodis neužfiksuotas Rytprūsių folianto 911 a recenzijoje minimuose tomuose,
kuriuos autorė yra išstudijavusi. Pasitaiko sąvokų, nepažįstamų Rytų Prūsijai,
pvz.: Wisen / Item die wisen, zue solchem furwerck geherig, ligen alle nacheinander
Bis an die greintz der von Liechtnaw vnnd obgemelter herschaft eckern, solche wissen
megen Jerlich zu gemeinen Jarn bis Inn zwayhundertt fuder hays ertragenn (‘Pievos.
Taip pat pievos, kurios yra tokio palivarko nuosavybė, visos plyti iki Liechtnaw
sienos ir minėtų ponų laukų, tokios pievos gali kasmet visų naudai duoti iki
dviejų šimtų vežimų šieno’) (2010: 199, dar žr. 352). Rytprūsių foliante fuder
‘vežimas’ yra išreiškiamas žodžiu Wagen ‘vežimas’, plg. …von wagenschoß (Ostpr.
Fol. 911a XIV 5 81r).
Gyvulių minima daug: Khuve ‘karvės’ (2010: 214), kurias ganė khu (hirt)
‘piemuo’, khwe melcke khwe ‘melžiamos karvės’ (Ostpr. Fol. 911 a VI 4 65r), Ros,
Roß ‘žirgas’ (2010: 219, 220), preuschen hengst ‘prūsų eržilas’ (Ostpr. Fol. 911 a
VI 9 12r), pferdt ‘arklys’ (2010: 220), pfert (Ostpr. Fol. 911 a VI 1 1 a; XXX 1 59r)
Išvardijamos ir profesijos, pvz.: ein schmidt, Der Schmid ‘kalvis’ (2010: 219,
366: čia užsimenama ir apie jo amatą ir ūkelį: sein handwerg, garten), der schmit,
drauge su handtwerkern ir gertnher – ‘amatininkai ir trobelininkai’ (Ostpr. Fol.
911 a VI 1 6r). Daug tose žemėse būta ir žvejų, vischernn.
Kalbamajame dokumente einama į medžioklę: auf die Jagtt gehen, zur
yagt <…> (2010: 324, 352), o Rytpūsių folianto minimuose tomuose tik vieną
kartą paminėtas senas medžiotojas Janelle, alte jegher (lie. ‘Janelis, senas medžiotojas’) (Ostpr. Fol. 911 a XIV 6 4 15r). Abiejuose šaltiniuose skiriasi ir medaus
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įvardijimas: Von BienBeuten <…> ‘vieno bitininko bičių suneštas medus’ (2010:
332), dat vor 1 1/2 tonne honig 1 1/2 m (lie. ‘tai už pusantros statinės medaus mokama 1 1/2 markės’) (Ostpr. Fol. 911 a VI 1 1v).
Gyvenimas XVI a. pirmojoje pusėje virte virė. Žmonės dirbo žemę, augino
javus, daržoves, galvijus, gyvulius, vištas. Jie buvo žemvaldžiai, vadinami kilmingaisiais (vo. edeleutte), valstiečiai ūkininkai, trobelininkai, lažininkai. Visas
jų gyvenimas ir turtas buvo kruopčiausiai surašytas, šiais laikas pasakytume –
suregistruotas, įrašytas į visus sąrašus.
Rankraštyje minimi ir moralės dalykai, pabrėžiant, kad vagystės, žmogžudystės, padegimai ir kiti nusikalstami veiksmai yra įvertinami teismo, kurio pakopos, teisėjai, nuosprendžiai taip pat aprašomi (2010: 268–269).
Aptariamoji knyga vertinga ne tik tuo, kad iššifruoja sudėtingą tekstą, parodantį išsamią regiono gyvenimo panoramą, bet ir pateikia sąvokų sąrašą:
,,Verzeichnis der Begriffe in den Urbaren Jägerndorf und Troppau“ (380–409 p.).
Taip pat labai vertinga to meto vokiečių kalbos, jos kontaktų, kraštotyros pažinimui miestų ir markgrafui priklausiusių kaimų, jų vardų ir geografinės padėties apžvalga, tirto dokumento oikonimų įvardijmo apžvalga (410–450), Jegerndorfo (Jägerndorf) ir Opavos (Troppau) valdžiusiųjų sąrašas (2010: 451–453).
Šaltinio leidimą papildo 7 istoriniai žemėlapiai, kurių pateikimo kokybė nėra
gera, bet gal tai priklausė nuo rankraštinių žemėlapių būklės (2010: 456–462).
Derėtų paminėti ir literatūros sąrašą, kuris sudarytas ne pagal abėcėlę, o pagal
šaltinyje minimas realijas (2010 463–469). Nemenkas trūkumas asmenvardžių
ir vietovardžių rodyklių stoka.
Dokumentas yra labai vertingas vardyno tyrėjams, pirštu prikišamai parodantis, kad nė vieno krašto onimija negali išsiversti be istorinių toponimų
žodynų. Gyvenamųjų vietovių pavadinimų būta vokiškų, čekiškų ir lenkiškų,
pavyzdžiui, vo. Bransdorf, če. Brantice, kuris lotyniškuose šaltiniuose 1413–
1461 vadinamas Branczicz, Branticz, tai be jokios abejonės čekiškas vietovardis,
čekiškuose šaltiniuose nuo 1433 Brantice, vokiškuose šaltiniuose 1377 Brandisdorf, Bronsdorf (2010: 415, dar žr. Hosak, Šramek 1970: 106)4. Kaimas istorijos šaltiniuose anksčiausiai paminėtas vokišku vardu, čekų onomastų nuomone
veikiausiai traktuotinu kaip hibridinis vietovardis *Brabantsdorf, kurio antrasis
dėmuo sietinas su vo. Dorf ‘kaimas’ (Hosak, Šramek 1970: 106–107). Miesto vardas Freudenthal paminėtas XIII a. pirmoje pusėje lotyniškuose šaltiniuose 1220 de Freudental, vokiškuose – 1325 Vredenthal, čekiškuose – 1456 starosta bruntalsky, 1529 na Bruntali (2010: 414, Hosak, Šramek 1970: 116–117).
4

Hosák Ladislav, Šrámek Rudolf 1970: Místní jména na Moravě a ve Slezsku. I A–L. Praha: Academia Nakladatelství československě akademie věd Praha.
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Recenzuojamoje knygoje netiksliai nurodyta 1456 m. vietovardžio forma, kuri
dar nebuvo Bruntal. Vokiško oikonimo daryba ir kilmė aiški, tai dūrinys, kurio
pirmasis dėmuo sietinas su vo. Freude ’džiaugsmas’, o antrasis su vo. Tal ‘slėnis’.
Če. Bruntal yra fonetiškai adaptuota vokiško oikonimo forma. Vietovės vardas
turėjo atspindėti, kad įkūrėjai norėjo čia rasti džiaugsmą ir laimę (Hosak, Šramek 1970: 116–117). Oikonimas vo. Bauerwitz, le. Baborów (Baborovas) paminėtas 1303 Bauorov, 1323 Bourowicz (NMP 1996: 51; plg. 2010: 419–420). Le.
vv. asmenvardinės kilmės ir sietinas su avd. Bawor (= Bawarczyk) (NMP 1996:
51) 5.
Dokumente ne visi toponimai įvardijami, veikiausiai užrašinėtojai nežinojo
ar nesuprato vieno ar kito tikrinio vardo. Gali būti, kad ne visi objektai buvo
jau įvardyti, turėjo savo vardus, pavyzdžiui, Es seind nutzliche gebirg vnnd Welde zu diesem guet geherig <…> (lie. ‘Yra naudingų kalnų ir laukų, priklausančių
šiam dvarui’) (2010: 323), Ein Stuck wasser von der Branßdorfer graintz bis an der
Meischners furt <…> (lie. ‘Vandens tarpas nuo Bransdorfo sienos iki Meischnerio brastos’) (2010: 332), Auch hatt es aldo ein ferchen wasser, darin ferchen
und Aschenn sindt, des wassers greints gehet an an Gunttersdorffer graintz <…> (lie.
‘Taip pat jis turi vandenį, kuriame veisiasi upėtakiai ir kiršliai, ir jis teka iki pat
Guntersdorfo ribos’) (2010: 315). Ištraukoje paminėtos žuvys, o pats upės ar
upelio vardas nepaminėtas. Kartais įvardijami smulkieji objektai. Tame pačiame dokumente rašoma apie Bransdorfo valdytojui priklausančius penkis tvenkinukus ir minimi jų vardai: Barons Teicht (Barono tvenkinys), Bechin Teicht
(veikiausiai kokio Bechin tvenkinys, gal plg. vo. avd. Bech, siejamo su vva. bëch,
pëch ‘degutas, degutininkas’, Becher sietinas su vo. Pechsammler ‘deguto rinkėjas’6, dar plg. to arealo tokios pat darybos avd. Blaichin (2014: 271)), Schunetzek
oder Schind Teicht (veikiausiai kailialupio, plg. vva. schinden ‘dirti, lupti odą’
(Lexers 1980: 184), tvenkinys), kuriame veisiamos plėšrūnės lydekos, Frauen
Teicht (Moterų tvenkinys) ir Kirch Teicht (Bažnyčios tvenkinys) (2010: 315). Aprašant tą patį Bronsdorfą minimi upių vardai ein Fischwasser, die Sidina, genandt
(‘žuvinga upė, vadinama Sidina’ gal tai dab. če. Sezina), ein Stuck wasser, die Opa
(‘vandens tarpas Opa’) (2010: 279), floßlein Mstina (‘upelė Mstina’) (2010: 270),
Ein Wiesen genandt Lupnika (‘Pieva, vadinama Lupnika’) (2010: 269) 7.
5

NMP 1996 Nazwy miejcscowe polski. Historia, Pochodzenia. Zmiany. Pod redakciją Kazimierza
Rymuta. A–B. Kraków: Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiegp PAN.

6

2005: Duden Familiennamen. Herkunft und Bildung. Bearbeitet von Rosa und Volker Kohlheim.
Mannheim: Bibliographisches Institut & F. A. Brockhaus AG,, 115.

7

Recenzijos autorė dėkoja garsiajam čekų onomastui Rudolfui Šramekui už pagalbą aiškinantis
šaltinyje paminėtų upių lokalizaciją.
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Kaip jau buvo minėta, rankraštis parašytas vokiečių kalba, yra keletas dokumentų lotynų kalba. Garsus vokiečių onomastas ir kalbininkas Albrechtas
Groilė (Albrecht Greule) palydėdamas knygą pasakė, kad tokie tekstai nėra lengvai skaitomi (2010: 4–5). Su jo teiginiu galima tik iš dalies sutikti, nes ši knyga labai įdomi kalbininkams, istorikams, geografams, biologams, botanikams
ir kitų sričių specialistams. Dar kartą norima pabrėžti, kad labai pritrūko vietovardžių ir asmenvardžių rodyklių, kurios iš esmės palengvintų darbą ne vien
tik kalbamosios teritorijos vardyno tyrėjams.
Solidi Rainerio Fogelio monografija Familiennamen in der Altvaterregion.
Entstehung, Entwicklung und Bedeutung der Personennamen im Fürstentum Jägerndorf und in der Herrschaft Freudenthal (ehemals Österreich-Schlesien) (lie. „Pradedo regiono pavardės. Jegerndorfo kunigaištystės ir Froidentalio valdose (kadaise Austrija-Silezija) asmenvardžių susiformavimas, vystymasis ir reikšmė“),
išleista 2014 m. Regensburgo universitete 2013 m. apgintos disertacijos pagrindu. Nejaunas autorius nėra kalbininkas, jis nebuvo onomastas. Po aptariamos
knygos išleidimo R. Fogelį galima vadinti ir onomastu. Jis yra inžinierius, bet
nuoseklus darbas, žingeidumas akivaizdžiai parodo, kad galima kvalifikuotai
parašyti išsamiausius veikalus. Pradedo (če. Praděd) regionas buvo autoriaus
tėvų gimtinė. R. Fogelis medžiagą rinko iš rankraštinių šaltinių: iš jau aptartų
kadastrų, Karolio, Jozefo kadastrų ir pagrindinių pajamų matrikulų (Grund-Ertrags-Matrikel) bei Froidentalio valdančiųjų kadastrų (XV–XVIII a.).
Nors rašto kultūra buvo aukšta, nebuvo jokių instrukcijų, kaip reikia rašyti
miestiečių ir pavaldinių vardus. Kiekvienas galėjo parašyti savo vardą, kaip norėjo, galėjo laisvai disponuoti savo vardu ir savo nuožiūra jį koreguoti arba pasikeisti. XVI a. ir XVII a. pradžioje vokiški vardai buvo rašomi su lotyniškomis
galūnėmis arba verčiami į lotynų kalbą. Po Prancūzų revoliucijos radosi valstybinis poreikis sutvarkyti vardų sistemą (Vogel 2014: 163). Įdomu, kad imperatoriaus Karolio Antrojo tolerancijos politika sudarė sąlygas egzistuoti liuteronų, kalvinistų, ortodoksų ir žydų religijoms, todėl kadastruose užfiksuota daug
žydų vardų, kuriuos kalbamojoje teritorijoje R. Fogelis nagrinėjo (172–192) ir
konstatavo, kad XVI a. dar negalima kalbėti apie dvinarį žydų įvardijimą. Užfiksuoti tokie žydų vardai: Mojzis, Mosse, Nathanien, Tabakjüdin, parodantis ir
moters užsiėmimą, t. y. prekybą tabaku, ir t. t. (2010: 184–186). Tuos vardus
nelengva buvo surinkti, nes Trečiojo Reicho atstovai specialiai naikino gausius
šaltinius, kuriuose buvo užfiksuoti žydų asmenvardžiai, dažnai slaviškos kilmės ir integruoti į vokiečių vardyną (2014: 29).
Autorius įdomiai aptaria tiriamų pavardžių asmenvardžių kilmę, motyvacijos kategorijas pabrėždamas, kad juos galima suskirstyti į penkias grupes, bet
deja, beveik nepateikia pavyzdžių (2014: 24), todėl jų ieškota kituose šaltiniuose, nes kartais sudėtinga nustatyti ribą tarp pravardinės ir 3 grupės pavardžių:
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1) pavardės, kilusios iš patronimų ar matronimų, pvz.: Alberti < Albrecht, Dilger
< Dilg < Otillie (FN 2005: 84, 192); 2) vietovardinės pavardės (Herkunfsnamen),
plg. vo. pvd. Nörnberg < Nürnberg, miesto vardas, dar plg. lie. avd. Kaunẽckas
< Kaũnas (LPŽe) 8; 3) gyvenamųjų vietų pavardės, gal jas galima vadinti ir pravardinėmis, pvz.: Lindemann arba Lindner, (tas, kuris gyvena prie liepos (vo.
Linde ‘liepa’ (2010: 24)), vo. pvd. Kleinfeld reiškia, kad pavardės turėtojas gyveno prie mažo lauko (FN 2005: 379), lie. Pamiškis, gyvenantis prie miško, pamiškėje (LPŽe), dar plg. lie. pravardę Liepnis, prie sodybos auga liepų (Butkus
1995: 291) 9; 4) pavardės iš amato pavadinimo, plg. vo. Klauber iš klauben rinkti,
rankioti (FN 2005: 378), dar plg. lie. pvd. Daildė iš lie. daildė ‘baldų dirbėjas, stalius; namų statytojas’) (LPŽe); 5) pavardės iš pravardžių, kurios drauge su pavardėmis iš amato pavadinimo yra dažniausios vokiečių pavardės, plg.
vo. pvd. Schädlich iš vo. schädlich ‘kenksmingas, žalingas; piktadarys’ (FN 220:
574), plg. lie. pvd. Plka veikiausiai iš lie. plkas ‘pelenų, švino spalvos; palvas,
dulas‘ (LPŽe).
Reikia pastebėti, kad autorius telkėsi pagalbon ir latvių bei lietuvių asmenvardžius, bent paminėjo, kokia tyrimų situacija ir baltų kraštuose, Latvijoje ir
Lietuvoje (2014: 26).
Raineris Fogelis pateikia daug įdomios empirinės medžiagos, tiksliai apibūdindamas jos geografiją (37 p.), taip pat labai daug tirto regiono istorijos faktų,
ypatingą dėmesį skirdamas ir kalbinei situacijai, vokiečių ir čekų kalbų bendrabūviui apibrėžtoje erdvėje. Kitais žodžiais tariant, autorius išpureno dirvą kalbų
kontaktų įtakai asmenvardynui (69 ff.). Pavyzdingai apibūdinami šaltiniai, iš
kurių buvo rinkta medžiaga disertacijai, išaugusiai į monografiją. Kaip jau buvo minėta, veikale išsamiai aptariami kalbamojo regiono žydų asmenvardžiai
(128–190), pavyzdžiui, Blühdorn, vokiečių asmenvardynui nebūdingas dūrinys
iš veiksmažodžio blühen ‘žydėti’ ir Dorn ‘dyglys, spyglys’ (178 p.). Monografijos konstrukcija – nebijau šio žodžio, nes ją rašė tiksliųjų mokslų atstovas – yra
itin savita. Čia nėra įprastų ilgų asmenvardžių sąrašų ir jų aprašų. Asmenvardžiai ir jų kilmės aiškinimai pateikiami pagal šaltinio parašymo metus, pavyzdžiui, 1531, 1535 ir t. t. Autorius pasirinko savitus įvadus, aptardamas tyrimų
arealo Zaifersdorfo (Seifersdorf), Frydrichsdorfo (Friedrichsdorf) ir miesto Jegerndorfo (Jägerndorf) bei jam priklausančių vietovių Senojo Fogelzaifeno (Alt
Vogelseifen), Lichterverdeno (Lichterwerden), Ditersdorfo (Dittersdorf) ir jau minėto Froidentalio (Freudenthal), apie kurį jau recenzijoje buvo kalbėta, asmenvardžius. Monografijoje pateiktas terminas pavardės (Familiennamen) ne visai
8
9

Lietuvių pavardžių žodynas. 2012–2015. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. http://pavardes.lki.lt
Butkus Alvydas 1995: Lietuvių pravardės. Kaunas: Aesti.
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tiksliai atspindi asmenvardyno situaciją, nes pavardžių formavimasis dar tebevyko, o vardai ne visada tapdavo pavardėmis. Taip pat kiekvieno šaltinio asmenvardžių nagrinėjimas pradedamas klausimais, kurie gali rastis iš empirinės
medžiagos. Kartais klausimų autoriui kildavo net 35 (nagrinėjant Zaifersdorfo
asmenvardyną), ir jie yra tikrai apgalvoti, tarkim, kokie įvardijimo motyvai dominuoja, kokie vardų ir pavardžių tipai užfiksuoti tiriamame areale, nuo kada
galima traktuoti asmens įvardijimą asmenvardžiu ir pravarde arba pavarde kaip
dvinarį įvardijimą aptartuose istorijos dokumentuose (192–195). Įspūdį padarė
ir galimų ar lauktinų hipotezių (Erwartunghypothesen) skyreliai (195–196). Recenzentės galva, monografija yra pavyzdingas pastarųjų metų istorinio asmenvardyno Vokietijoje tyrimas.
Aptariamo arealo asmenvardžių kilmė įvairi. Pavyzdžiui, 1531 m. užfiksuoti
Fürsknecht, plg. Fuhrknecht ‘bernas, tarnas, atsakingas už kinkinį’ iš vo. Fuhre
‘vežimas, važiavimas, gabenimas vežimu’ ir vo. Knecht ‘tarnas, bernas, samdinys’. Prie kiekvieno asmenvardžio pateikti visi kitų onomastų jo kilmės aiškinimai (196 p.); Baier vietovardinis asmenvardis iš Bayern ‘Bavarija’, Meischsnner iš miesto Meißen vardo (199 p.), 1554/78 m. užrašytas pravardinės kilmės
Hackenfus gal iš vo. Hacke ‘kulnas, užkulnis’, hacken ‘kaupti, kapliuoti, purenti;
kirsti, kapoti’, Haken čia ‘žarsteklis’ ir Fuß ‘koja’, apibūdina šlubčiojantį, koją
velkantį žmogų (206–207 p.). Frydrichsdorfe 1531 m. būta avd. Englisch iš vo.
Engel ‘angelas’, įvardijančio ramų, pamaldų, taikų avd. turėtoją (224 p.); Richter
iš vo. Richter ‘teisėjas’. Moravijoje ir Čekijoje tuo vardu, richteriais, buvo vadinami kaimo seniūnai, kurių pareigos buvo paveldimos, todėl avd. buvo labai
paplitęs, kaip argumentuotai parodo R. Fogelis (233 p.). 1557/78 m. kaime gyventa Lemegreber, lie. būtų molkasys iš vo. Lehm ‘molis’ ir graben ‘kasti’, kurio
įvardijimas radosi iš profesijos, užsiėmimo pavadinimo (240–241). Labai informatyvios asmenvardžių kilmės lentelės kiekvieno skyriaus pabaigoje.
Daug dėmesio skiriama ir darybai, sufiksacijai (populiarios priesagos -er ir
-in) ir dūriniams (paplitęs antrasis komponentas -man iš -man(n), vo. Mann ‘vyras, žmogus’). Nesutikčiau su autoriumi, kad avd. Arbaiter iš Arbeiter ‘darbininkas’, užfiksuotas 1535 m. Jegerndorfo mieste, yra priesagos -er vedinys, nes
priesaga šiuo atveju priklauso apeliatyvui (263–264). Tame šaltinyje esama ir
moterų įvardijimo, pvz.: Kramerin iš vo. Krämer ‘smulkus krautuvininkas’, pridėjus priesagą -in (289 p.). Stebina labai išsamios vardų kilmės hipotezės, pavyzdžiui, pvd. Setzkegel kilmė aptariama 14 puslapių – 311–325 p. – ir padaroma išvada, kad Hanitzen Setzkegel / Hanns Setz kegel, kurį autorius interpretuoja
kaip Setzer von Kegeln, būtų, tarkim, malkų arba rūdos sukrovėjas kūgio forma,
reikalinga kalnakasybai (325 p.). R. Fogelis šį avd. traktuoja kaip Satzname, t. y.
vardą, užrašytą sakiniu. Profesiją nurodo ir Topfer, plg. Töpfer ‘puodžius’, Tuchmach, plg. Tuchmacher ‘gelumbės audėjas’, Visch, plg. Fischer ‘žvejas’ (314–335),
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Ziegenflaischer iš vo. Ziege ‘ožka’ ir vo. Fleischer ‘mėsininkas’, tai būtų mėsininkas, parduodantis ožkieną. Nemažai asmenvardžių parodo giminystės ryšius,
pvz.: Vetter iš vo. Vetter ‘pusbrolis’, Vischers Schwester ‘žvejo sesuo’, čia giminystės ryšys išreiškiamas savotišku priedėliu. Kyla klausimas, ar tai traktuotina
kaip apibūdinimas, ar kaip asmenvardis (335–336, 342 p.). Skaitant monografiją
tampa aišku, kad autoriui istorijos dokumentuose visa informacija buvo labai
svarbi, nors konteksto kartais pritrūksta.
Lentelėse (343–346) pateikiami ir recenzijos autorės ieškoti pavardžių radimosi dalykai, nurodant pavardę ir asmenvardį, pavyzdžiui, pvd. Beck ir vardas
Martin, arba moters įvardijimas vienu asmenvardžiu Bernhartin parodo, kaip recenzijos autorės ne kartą buvo konstatuota, kad XVI a. ir vėlesniuose amžiuose
moterys nebuvo įvardijamos vardais (343 p.). Tai pastebima ir Rytų Prūsijoje10.
Būtina pabrėžti, kad autorius pateikė Jegerndorfo amatininkų, gyvenusių gildijos gatvėje, asmenvardžius. Čia per asmenvardžius atveriamas toks XVI a.
apatariamojo miesto istorijos klodas, kad belieka tik apgailestauti, jog mes nesame taip apibūdinę savo gyvenamųjų vietų, galbūt dėl šaltinių stokos. Toje
gatvėje gyveno Kochwasser ‘vandens virintojas’, Leineweber ‘linų audėjas’, Salzman ‘druskos pardavėjas’, Schuster ‘batsiuvys’, Stainmetz ‘akmenskaldys’, Strohalm, plg. vo. Strohhalm ‘šiaudas, šiaudelis’, greičiausiai pjovė javus ir šiaudus
(dar galima ir pravardinė kilmė, reiškianti neturtingą liesą žmogų) (343–346).
Aptardamas pvd. Wurm, kuri galėjo būti vietovardinė arba kilusi iš apeliatyvo
Wurm ‘kirminas; gyvatė, slibinas’, autorius aiškindamas apeliatyvą pasitelkia ir
lie. vamas ‘uodas’ (341 p.). Atskirai aptariamos moterų pavardės 1618 m. Froidentalio valdančiųjų kadastre, kurio originalas nėra numeruotas. Šiame kadastre užfiksuoti 1173 asmenvardžiai, moterų – 25, pvz.: Böhmin George, parodanti,
kad vardo turėtoja buvo čekė, o jos vyro vardas buvo George, 1636 m. – Bayerin, reikšmė būtų ‘bavarė, iš Bavarijos’, Georg, vyro vardas. 1604 m. užrašytas
moters įvardijimas Fichtnerin Susanna, plg. Fichtner, eglinių bokalų gamintojas11, ir vardas Susanna (Zuzana) iš sulotynino he. Susanna iš he. Šōšannā : he.
šōšannā ‘lelija’12 . 1604 m. Froidentalio vardai parodo visas įvardijimo spalvas,
pavyzdžiui, Kernwischer, kuris nėra aptartas kitų tyrėjų: Ernsto Švarco (Ernst
Schwarz), Jozefo K. Brechenmacherio (Josef K. Brechenmacher), Jozefo Benešo
(Josef Beneš). Asmenvardis galėtų reikšti grūdų ar pelų šlavėją arba šautuvų ar
10

Blažienė Grasilda 2012: Dar viena Jono Bretkūno duktė? – Mažoji Lietuva: paribio kultūros tyrimai. Vilnius: Europos kalbų ir kultūrų dialogo tyrėjų asociacija, ISBN 978-609-420-323-2,
11–29.

11

FN 2005: 243.

12

Kuzavinis Kazys, Savukynas Bronys 1987: Lietuvių vardų kilmės žodynas. Vilnius: Mokslas, 385.
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patrankų vamzdžių valytoją (488 p.), Saulig deminutyvinės priesagos -ing > /
-ik / > -ig vedinys iš žinomo hebrajiško ir biblinio avd. Saul (513–514).
Rainerio Fogelio monografija, jos išvados apie vėlesnio Austrijos-Silezijos
regiono asmenvardyną iš esmės praturtina mūsų žinojimą apie arealo istoriją,
vardų gyvavimą dvikalbystės sąlygomis, apie pačių asmenvardžių darybą ir kilmę, jų paplitimą (569–582). Solidžiuose prieduose, atsižvelgiant į skaitytojus,
kurie nėra susipažinę su onomastikos teorija, paaiškinami terminai, pateikiami
oikonimų sąrašai, istorinės žinios, originalų kopijų, žemėlapių, be kurių onomastikos darbai jau sunkiai įsivaizduojami, ir aptartų asmenvardžių, kaip nurodo autorius, vardų ir pavardžių, rodyklė.
Galima tik apgailestauti, kad ne visi Lietuvos onomastai skaito vokiečių
onomastikos veikalus, nes aptariamoji monografija, Rainerio Fogelio kukliai
vadinama studija, gal dėl to, kad ji radosi iš disertacijos, akivaizdžiai parodo
rankraštinių istorijos šaltinių reikšmę vardyno tyrimams.
Įteikta 2015 m. lapkričio 15 d.
GR A S I L DA BL A ŽI E N Ė
Lietuvių kalbos institutas
Petro Vileišio g. 5, LT-10308 Vilnius, Lietuva
grasilda.blaziene@lki.lt
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DIDYSIS MAŽOSIOS LIETUVOS
LEKSIKOGRAFAS
In memoriam Vincentui Drotvinui
1929 07 10–2015 07 12
SONATA VAIČIAKAUSKIENĖ

L ie t uvo s e du kolog ijo s u n iver s ite t a s

2015 metų liepos 12 dieną Lietuvos ir užsienio filologų bendruomenė neteko
iškilios asmenybės – Lietuvos edukologijos universiteto profesoriaus, leksikologo, kalbos istoriko, Mažosios Lietuvos leksikografijos tyrėjo Vincento Drotvino.
Liaudies išmintis byloja: „žmogus planuoja, Dievas juokiasi“… Birželio mėnesį dar tartasi su Profesoriumi dėl jo darbų bibliografijos rengimo. Šių metų
In memoriam
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vasario mėnesį Vincentui Drotvinui už akademinius tyrimus paskirta Lietuvos
mokslo premija. Ta proga Profesorių sveikino ir kartu su juo džiaugėsi visa Lietuvos edukologijos universiteto bendruomenė, kolegos ir bendraminčiai iš kitų
mokslo institucijų. Buvo planuojami straipsniai, susitikimai, darbai. Profesorius skaitė, rašė, dirbo, bendravo iki paskutinės minutės…
Deja… Netikėtas Vincento Drotvino išėjimas įpareigoja mus šiandien prisiminti, koks buvo Profesorius, Mokslininkas, palikęs svarų indėlį į lietuvių kalbos leksikografijos, istorijos ir norminimo tyrimus, Kolega, Pedagogas, išugdęs
nemažą talentingų mokslo tyrėjų ir lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų būrį,
visad likęs ištikimas savo gimtajam Jurbarko kraštui.
Profesoriaus curriculum vitae telpa į vieną pastraipą. Vincentas Drotvinas gimė 1929 m. liepos 10 d. Stakiuose, Jurbarko r. Mokėsi Stakių, Raudonės ir
Vadžgirio mokyklose. 1949 m. baigė Betygalos vidurinę mokyklą (dabar Maironio gimnazija) Raseinių r. 1949–1953 m. studijavo Valstybiniame Vilniaus
pedagoginiame institute (VVPI, dabar Lietuvos edukologijos universitetas) lietuvių kalbą ir literatūrą. 1953–1956 m. buvo Vilniaus universiteto Lietuvių
kalbos katedros aspirantas. 1967 m. apgynė filologijos mokslų kandidato disertaciją XVI–XVIII a. lietuviškų raštų sudurtiniai daiktavardžiai, už kurią jam
suteiktas filologijos mokslų kandidato (dabar – daktaro) laipsnis. Nuo 1956 m.
VVPI Lietuvių kalbos katedros asistentas, 1958–1962 m. – vyresnysis dėstytojas ir Lietuvių kalbos ir literatūros fakulteto dekanas, 1962–1983 m. VVPI
mokymo reikalų prorektorius, nuo 1969 m. Lietuvių kalbos katedros docentas, nuo 1987 m. Lietuvių kalbotyros katedros profesorius, 1992–2002 m. šios
katedros vedėjas, 2002–2011 m. – profesorius emeritas. 1961–1993 m. buvo
mokslo darbų žurnalo Kalbos kultūra redakcinės kolegijos konsultantas; 1999–
2001 m. mokslo darbų žurnalo Žmogus ir žodis (pirmojo) sąsiuvinio Didaktinė
lingvistika atsakingasis redaktorius. Tai oficialios ir konkrečios datos, apibūdinančios svarbiausius profesoriaus Vincento Drotvino gyvenimo ir darbo faktus,
pasiekimus.
Mokslininką Vincentą Drotviną pirmiausia minėsime kaip leksikologą,
kalbos istoriką ir Mažosios Lietuvos leksikografijos tyrėją. Empirinės medžiagos rinkimas disertacijai, kaip Profesorius ne kartą yra sakęs, buvo pirmoji pažintis su senaisiais raštais, senaisiais rankraštiniais ir spausdintais žodynais. Iš
pradžių mokslininkas domėjosi lietuvių kalbos tyrinėjimo istorija, yra išleidęs
knygelių apie kalbininką Kazimierą Jaunių (1970, su profesoriumi Vladu Grinaveckiu), Augustą Šleicherį lituanistą (1979), paskelbęs archyvinės medžiagos
apie Antano Baranausko, Augusto Šleicherio, Frydricho Kuršaičio, Kazimiero
Būgos, Antano Salio ir kt. mokslinę veiklą. Visgi didžioji Profesoriaus aistra buvo leksikografija, kurios tyrimai mokslininką nuvedė į Mažąją Lietuvą. Jis parengė spaudai Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje saugomus
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XVII–XVIII a. rankraštinius žodynus. Pirmiausia (1987) buvo išleistas anoniminis XVII a. pirmosios pusės Lexicon Lithvanicvm, vėliau (1995–1997) – Clavis
Germanico–Lithvana (su įvadiniais straipsniais). Ieškodamas Vokietijos archyvuose medžiagos apie Mažosios Lietuvos žodynus, Lenkijoje, Gdansko bibliotekoje, mokslininkas rado ir parengė spaudai (2008) po Antrojo pasaulinio karo
laikytą dingusiu Mykolo Merlino (Michael Mörlin) traktatą Principium primarium in lingua Lithvanica (Karaliaučius, 1706). Vėliau ėmėsi rengti humanitarus labiausiai dominusį rankraštinį Jokūbo Brodovskio žodyną. Tai žymiausias
XVIII a. pirmosios pusės Mažosios Lietuvos dvikalbės leksikografijos paminklas, ypač vertingas dėl šnekamosios kalbos leksikos ir smulkiosios tautosakos. Talkinamas bendradarbių, Profesorius parengė žodyno dokumentinį leidimą (2009) su faksimile, perrašu (I ir II t.) ir lietuviškų žodžių rodykle (III t.).
Jo perskaityta nemaža pranešimų tarptautinėse ir nacionalinėse mokslo konferencijose. Ne veltui Profesoriaus akademinis tiriamasis darbas buvo įvertintas
aukščiausiu šalies apdovanojimu – 2015 m. Vincentui Drotvinui už mokslo
darbą Mažosios Lietuvos raštijos paveldo (leksikografijos) tyrimai paskirta Lietuvos
mokslo premija.
Vincentą Drotviną prisiminsime ne tik kaip iškilų mokslininką – greta minėtų reikšmingų akademinių tyrimų Profesorius dirbo ir mokslo populiarinimo
darbą – rūpinosi lietuvių kalbos būkle, gyveno terminologijos problemomis.
Sunku tiksliai suskaičiuoti, kiek jo paskelbta mokslo populiarinimo straipsnių
žurnaluose Gimtoji kalba, Gimtasis žodis, Kalbos kultūra, Terminologija ir kt. Profesoriui rūpėjo lietuvių kalbos skoliniai, vertiniai, tarptautiniai žodžiai, terminų (leksikologijos, karybos, mokymo, mokslo, pašto, pinigų pavadinimų) formavimasis. Nemaža jis rašė ir frazeologijos temomis. Vieną ar kitą frazeologijos,
terminologijos ar kalbos norminimo ir vartosenos klausimą skaitytojų auditorijai sugebėdavo pateikti įdomiai, vaizdingai, dažnai net šmaikščiai, su ironija.
Toks kalbėjimo būdas intriguodavo skaitytojus, ne vieną priversdavo šyptelėti…
Profesoriaus šešiasdešimt su viršum metų išdirbta viename universitete, vienoje katedroje. Jis buvo ne tik talentingas mokslininkas, bet ir puikus pedagogas. Beje, ir pats Vincentas Drotvinas save laikė pirmiausia tyrinėjančiu dėstytoju, o tik paskui mokslininku. Buvusiems studentams Profesorius liks gyva
legenda… Nemaža dalis studentų baimindavosi jo egzaminų, bet kartu ir žavėdavosi šio Pedagogo asmenybe. Profesorius traukė savo charizma: eruditas,
preciziškas, mėgstantis daug ir įtaigiai kalbėti, šmaikštus, dažnai ironizuojantis,
kartais net skaudžiai įgeliantis. Visgi viską atpirkdavo jo gebėjimas sudominti
savo dėstomu dalyku ir įtraukti į senųjų raštų, rankraštinių ir spausdintų žodynų tyrimus – Profesorius kasmet neatsigindavo studentų, prašančių vadovauti jų bakalauro ir magistro darbams. Keturi Vincento Drotvino doktorantai
apgynė daktaro disertacijas iš leksikografijos, onomastikos ir terminologijos.
In memoriam

289

SONATA VAIČIAKAUSKIENĖ

Paskutiniame savo interviu (Gimtasis žodis, 2015 m. kovo mėn.) Profesorius
džiaugėsi, kad gražus būrelis jo studentų pasirinko mokslo darbuotojų kelią,
apsigynė disertacijas, yra perspektyvūs lietuvių kalbos, jos leksikografijos tyrėjai. Dirbdamas pedagoginį darbą, Vincentas Drotvinas neatitrūko ir nuo mokyklos: paskelbė straipsnių lietuvių kalbos dėstymo mokykloje klausimais, sudarė
straipsnių rinkinius Lietuvių kalba mokykloje (I–III t., 1983–1989).
Profesoriaus netektis – liūdna ir skaudi žinia jurbarkiškiams. Šviesios atminties Vincentas Drotvinas visą gyvenimą palaikė glaudžius ryšius su gimtuoju
Jurbarko kraštu. Bendravimas ir bendradarbiavimas buvo abipusis – Profesorius niekada neatsisakydavo vykti į kraštiečių renginius, prisidėdavo juos organizuojant, o jurbarkiškiai kviečiami mielai atvykdavo į Vilnių. 1998 m. buvo įkurtas Lietuvių kalbos draugijos Jurbarko skyrius. Vienas iš jo tikslų buvo
burti geriausius, autoritetingus Jurbarko krašto talkininkus. Profesoriui, pasak
Jurbarko rajono savivaldybės administracijos vyresniosios specialistės (kalbos
tvarkytojos)  Aldonos Pauliukaitienės, šia prasme buvo kuo lengviausia grįžti į
savą kraštą. Surengta nemaža bendrų renginių, konferencijų, švenčių, minėtos
kraštiečių Petronėlės Bernadišienės ir Elenos Grinaveckienės sukaktys.
Pernai Profesorius šventė savo 85-erių metų sukaktį. Jubiliejaus proga
2014 m. rugsėjo 3 d. Vincentą Drotviną jurbarkiškiai sveikino Vilniuje, Lietuvos mokslų akademijoje. 2015 m. vasario mėnesį vietinėje spaudoje buvo
pasidžiaugta, kad Profesoriui paskirta Lietuvos mokslo premija. Ta proga jį pasveikino Jurbarko rajono vadovai. Profesoriaus kraštiečiai laukė ir 2015 m. balandžio 29 dieną – tądien Jurbarke vyko Nacionalinės bibliotekų savaitės renginys Jurbarko kalbininkų žinia Jurbarkui. Deja, dėl pablogėjusios sveikatos jis jau
negalėjo dalyvauti.
Gerbiamas ir mylimas Profesorius išėjo Amžinybėn… Tačiau liko ryškus jo
pėdsakas kolegų, buvusių studentų, bendraminčių, bendražygių ir visų, jį pažinojusių, širdyse. Mes Vincentą Drotviną minėsime kaip iškilų Mažosios Lietuvos leksikografijos tyrėją, mokslininką, eruditą. Kolegos ir buvę studentai
prisimins kaip talentingą pedagogą, įdomią ir savitą asmenybę, gebėjusią gyvai,
dažnai su humoru perteikti gyvenimo tiesas ir istorijas…
Žmogus gyvas savo darbais. Šviesios atminties Profesoriaus nuveikta ir padaryta tikrai daug. Per gyvenimą parašyti ir parengti darbai bus suminėti greitai išeisiančioje Vincento Drotvino darbų bibliografijoje. Tikimės, jog tai bus
dar vienas mielas ir šiltas prisiminimas mums visiems, kurie turėjo laimės Profesorių pažinti, bendrauti, bendradarbiauti, tiesiog būti kartu…
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Nurodymai autoriams

Žurnale spausdinami straipsniai lietuvių, latvių, anglų, vokiečių, prancūzų
ir rusų kalbomis. Atskirai susitarus su redakcija, gali būti spausdinami ir kitomis kalbomis. Skelbiami mokslo straipsniai, diskusinės publikacijos, kalbos
leidinių recenzijos.
Straipsnio apimtis iki 40 000 spaudos ženklų, diskusinių publikacijų iki
10 000 spaudos ženklų, recenzijų – iki 20 000. Didesnės apimties straipsniai
spausdinami tik atskirai susitarus su redakcija, redaktorių kolegijos sprendimu.
Straipsnius reikia pateikti elektronine forma – Microsoft Word ir Adobe PDF
formatu (*.doc, *.rtf, *.pdf). Pageidautina, kad straipsniai būtų parašyti ne
žemesne kaip MS WinWord 2000 versija. Tekstas turi būti surinktas Unikodo standarto šriftais. Iliustracijos pateikiamos atskiru failu, ne mažesne kaip
300 dpi skyra. Straipsnyje turi būti pažymėta iliustracijos vieta.
Prieš tekstą nurodomas visas autoriaus vardas ir pavardė, institucija, išvardijamos autoriaus pagrindinių mokslinių tyrimų kryptys, pateikiama iki 200 žodžių anotacija ir 5 esminių žodžių sąrašas lietuvių ir anglų kalbomis. Teksto
pabaigoje nurodoma įteikimo (gavimo) data, autoriaus darbovietės arba namų ir
elektroninio pašto adresas. Po straipsnio pateikiama santrauka anglų kalba, po
straipsnių kitomis kalbomis būtina ir lietuviška santrauka.
Santraukos nerašomos recenzijoms, diskusinėms publikacijoms.
Cituojamos literatūros nuorodos pateikiamos tekste skliaustuose: autoriaus
pavardė, publikacijos metai ir po dvitaškio puslapis, pvz.: (Ambrazas 2006: 182;
Žilinskienė 2002: 174). Kolektyvinių darbų nurodoma raidinė pavadinimo santrumpa. Straipsnio gale pateikiamas literatūros sąrašas, pvz.:
A mbr a z a s Vy t aut a s 2006: Lietuvių kalbos istorinė sintaksė. Vilnius:
Lietuvių kalbos institutas.
Ži l i n s k ienė V id a 2002: Gramatinių formų vartojimas lietuvių kalbos
moksliniame stiliuje. – Acta Linguistica Lithuanica 46, 173–178.

Aptariamieji kalbos duomenys pateikiami pasviruoju šriftu.
Žurnalui įteikti straipsniai anonimiškai recenzuojami dviejų recenzentų,
skiriamų redakcijos.
Nurodymai autor iams 
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Guidelines for contributors

ALL publishes scientific articles, discussion papers and critical reviews. Submissions should be written in Lithuanian, Latvian, english, german, french, or
russian. Submissions in other languages can be accepted upon consultation
with the editors only.
The length of an article should not exceed 40,000 characters, that of a discussion paper 10,000 characters and that of a review 20,000 characters. Longer
works will be published only by consent of the editor and the editorial board.
Articles should be submitted in two formats: Microsoft Word and adobe Pdf.
It is requested to use Ms WinWord 2000 or later versions, using the *.doc or
*.rtf format. The main body of the text should be typed in standard unicode
fonts. Illustrations of not less than 300 dpi resolution should be presented in a
separate file.
The first page of a submission should contain the full name and surname
of the author, the author’s affiliation, the main topics of the author’s scientific
research, an abstract (up to 200 words) and 5 keywords in english. Date of the
submission, postal address of the author’s institution or home and e-mail address should be added on the last page. The final version of the article should
be accompanied by a summary in english, which will be translated into Lithuanian by the editorial staff. Summaries are not necessary for reviews and discussion papers.
Literature cited in the text should be given in brackets: author’s name, year
of publication, colon, page number(s), e.g., (Ambrazas 2006: 182; Žilinskienė
2002: 174). The title of collective works should be abbreviated. At the end of
the article a bibliography should be given, e.g.,
A mbr a z a s Vy t aut a s 2006: Lietuvių kalbos istorinė sintaksė. Vilnius:
Lietuvių kalbos institutas.
Ži l i n s k ienė V id a 2002: Gramatinių formų vartojimas lietuvių kalbos
moksliniame stiliuje. – Acta Linguistica Lithuanica 46, 173–178.

Linguistic forms cited in the text should be given in italics.
All submissions will be peer reviewed by two reviewers chosen by the editorial board.
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