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Malonūs 
acta Linguistica Lithuanica 
autoriai ir skaitytojai,

mūsų žurnalas skaičiuoja šeštą savo amžiaus dešimtmetį. Žur-
nalą, kuris iš pradžių vadinosi Lietuvių kalbotyros klausimai, 
nuo 1957 m. leidžia Lietuvių kalbos ir literatūros institutas 
(nuo 1990 m. – Lietuvių kalbos institutas). Pirmasis žurnalo 
atsakomasis redaktorius buvo jonas kruopas. tuomet žurna-
las siekė kuo plačiau aprėpti lietuvių kalbotyros barus. Vėliau 
imti leisti teminiai tomai, kurių kiekvienas turėjo savo atsa-
komąjį redaktorių. nuo 34 iki 43 tomo žurnalui vėl vadova-
vo vienas atsakomasis redaktorius – juo tapo kazys Morkūnas. 
nuo 41 tomo žurnalas leidžiamas lotynišku pavadinimu Acta 
Linguistica Lithuanica, pavadinimas Lietuvių kalbotyros klausi-
mai tapo papildomas, o nuo 1999 m. jis nebededamas. 44–61 
tomo vyriausiuoju redaktoriumi buvo axelis holvoetas. kin-
tant leidinio koncepcijai, žurnale imta skirti dėmesio ne vien 
lietuvių, bet ir bendresniems kalbotyros klausimams, pagau-
sėjo autorių. 2010 m. vasarą šio žurnalo naująja vyriausiąja 
redaktore tapo grasilda blažienė. Žurnalo misija ir toliau lie-
ka lituanistikos ir baltistikos plėtra bei sklaida plačiame pa-
saulio lingvistikos kontekste, todėl tiek Lietuvių kalbos ins-
tituto, tiek visos Lietuvos ir užsienio akademinė bendruome-
nė, rašanti šia tematika, kviečiama jame skelbti savo darbus. 

 
Vyriausioji redaktorė Grasilda Blažienė
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11straipsniai / articles

danieL Petit
École normale supér ieure,  Par is

oLd Lithuanian 
AñSKAT, šÌSKAT, TàSKAT 
and cognates
senosios lietuvių kalbos añskat, šskat, tàskat
ir su jais susiję žodžiai

0. introduction

first introduced by the greek grammarians (chrysippos, apollonios dyskolos) 
and later elaborated by the german psychologist karl bühler (1934: 80), the 
notion of ‘deixis’ has been much debated throughout the 20th century1. although 
intuitively appealing, it is an artifact, which encompasses various types of gestural 
reference and covers a wide range of phenomena with different semantic features. 
among the most striking expressions of deixis, the so-called ‘thetic judgements’ 
occupy a special position, in that they simply report the existence of a situation 
(e.g. engl. there is a cat sleeping in my room), while ‘categorical judgments’ si-
multaneously assert the existence of an object and describe its action or state 
(e.g. engl. a cat is sleeping in my room = there is a cat + it is sleeping in my room). 
this distinction is well known2. however, a subclass of thetic judgments seems 
to have been generally overlooked in the standard textbooks of linguistics and 
in most specialized monographs and articles dealing with deixis3. Many lan-
guages present special deictic particles, which draw the attention of a speech 
partner to some event or state of affairs (e.g. Lat. ecce, russ. vot, fr. voici, voilà 
‘here is/are’). by their most salient syntactic and semantic features, especially by 

11 see for example charles fillmore (1997) or stephen Levinson (2006) for a recent overview.
12 see for example hans-jürgen sasse (1987).
13 an exception is Levinson (2006: 111), who uses the term ‘presentative particles’, otherwise very rare 

in english-language linguistics.
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their reference to a speech partner, such particles differ from the other deictic 
particles (e.g. Lat. ibi, russ. zdes’, fr. ici, là ‘here’). in scholarly literature, they 
are sometimes named ‘presentative particles’; this technical term goes back to 
the description of the biblical hebrew particle hinneh ‘here is/are’ and has been 
afterwards applied to the french particles voici, voilà. as i tried to show else-
where4, the notion of ‘presentative particles’ is a powerful and attractive notion 
which could account for the use of some deictic particles of the baltic lan-
guages, especially Lith. šta, Latv. re, raũ, lũk and še ‘ecce’. the aim of this 
paper is to discuss the origin of a subclass of presentative particles that is wide-
ly attested in old Lithuanian and in some Lithuanian dialects, but remains un-
explained from an etymological point of view. 

1. descriPtion

in old Lithuanian literature and in some modern Lithuanian dialects, we find 
a set of presentative particles, which obviously share some common morphological 
features, but still lack a convincing etymology. descriptively, these particles are a 
compound of a demonstrative stem (anàs, šs, resp. tàs) and an ending -(s)ka(t) 
or -(s)ga(t). in table 1 all relevant forms are listed and briefly described. 

judging from the main uses of these different particles in Lithuanian, it is clear 
that they belong to the category that i have briefly presented above under the 
name of ‘presentative particles’: their basic meaning corresponds to that of the 
Latin particle ecce. to begin with, some of these particles may introduce a nomi-
nal form. examples with šskat:

[1] Wolfenbüttel Postilla (WP 118 2–3 [1573]):
 ſchiſkat tar/naite weſʒpaties. 
 ‘here is the maid servant of the Lord!’ 

[2] jonas bretkūnas, Postilla (bP i 84 21 [1591]):
 Jei tawe gandin Smertis bei prapůlims / tadda ſchiſkat tawa gelbetoias Kriſtus.
 ‘if death and perdition frighten you, then behold your saviour, christ!’  

With šsgatės:

[3] simonas daukantas (LkŽ XiV 914):
šisgatės piemuo!
‘here is the shepherd!’  

14 daniel Petit (2010).
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ta b L e  1 stem ans- stem šis- stem tas-

with 
voiceless 
consonant 
-k-

-ka šiska daukantas 
-kat anskat 

bretkūnas
šiskat Wolfenbüttel 
Postilla, bretkūnas

taskat Wolfenbüttel 
Postilla, bretkūnas, klein, 
sapūnas, Mielcke, clavis 
germanico-Lithvana, 
Lexi con Lithuanicum, 
nesselmann, kurschat

-kate šiskate Wolfenbüttel 
Postilla

-kategi taskateghi Wolfenbüttel 
Postilla

with 
voiced 
consonant 
-g-

-g tàsg dialects of Papilė, 
tirkšliai

-ga ansga juška šiga juška, dialects 
of alsėdžiai, 
skaudvilė 
šsga kossarzewski, 
dialect of raudėnai

tàsga Pabrėža, juška, dia-
lects of Plungė, raudėnai, 
Žemaičių kalvarija

-gat tàsgat dialects of kvė dar-
na, rietavas, salantai 

-gatės añgatės 
dialects of 
kuliai, Plate-
liai, salantai 
añsgatės 
alsėdžiai, 
gargždai, 
grūšlaukis, 
stakliškės

šgatės sereiskis, 
dialects of salantai, 
skuodas
šsgatės daukantas, 
juška, kossarzewski, 
dialects of alsė-
džiai, gargždai, 
Plateliai, salantai, 
Veiviržėnai, Žarėnai

tàsgatės juška, Lazdynų 
Pėlėda, baronas, dialects 
of grūšlaukis, ylakiai, 
kvėdarna, Luokė, Plungė, 
rietavas, salantai, 
seda,tirkšliai, truskava, 
tverai, Viekšniai, Žarėnai

-gati tàsgati dialect of Žemaičių 
kalvarija

-gaties šsgaties dialect 
of Žarėnai

-gatis šsgatis nieder-
mann, senn, 
brender and salys

tàsgatis Pabrėža, Valančius, 
juška, dialects of kretinga, 
Mosėdis, Plateliai, 
raudėnai, salantai, 
Žemaičių kalvarija 

-gačiuos tàsgačiuos dialect of Šatės
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With tàskat:

[4] Martynas Mažvydas, Gesmes Chrikſcʒoniſkas (MŽ 447 4 [1570]):
Motriſchk taſkat sunus tawa!
‘Mother! there is your son!’ 

[5] jonas bretkūnas, Biblia (bb song 5, 2 [1590]):
taskat balsas mana Prieteliaus tuskinanczio.
‘there is the voice of my friend who is knocking.’ 

in this construction, the presentative particles are regularly followed by a nom-
inative. this nominal construction is predominantly attested to in old Lithuanian 
religious literature; an influence of the biblical phraseology is possible. however, 
some instances may be found in later sources as well. example with tàsga:

[6] antanas juška, Литовскій словарь ([1897–1922], cf. LkŽ XV 961):
Tàsga triba jo dirvos!
‘here is the edge of his field!’  

a construction with an indirect interrogative clause is also found, but seems to 
be very rare. to judge from the material collected from the LkŽ and old Lithua-
nian literature, very few instances can be produced, and most of them are doubt-
ful. for example: 

[7] jurgis Pabrėža’s writings (LkŽ XV 961):
Tasga, koks vėl reikalas!
‘Look over there! What a story!’  

obviously, we are dealing here not with an indirect interrogative clause, but 
with an independent particle tasga followed by an exclamation koks vėl reika-
las! ‘what a story!’. We are not yet able to determine whether this impossibility to 
use these particles with indirect interrogative clauses is due to the scantiness of 
our documentation or reflects a significant feature.

the same particles may be used as sentence-opening particles, introducing 
independent verbal predicates. this construction is abundantly attested not only 
in old Lithuanian literature, where one might reckon with the influence of bibli-
cal phraseology, but also in the modern dialects, where such an influence is pre-
cluded. examples with añskat:

[8] jonas bretkūnas, Biblia (bb 22 kings 4, 25 [1590]):
Ansſkat ateia Sunamitiene.
‘behold! the woman from sunam is arrived.’  
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With šskat:

[9] Wolfenbüttel Postilla (WP 158 30 [1573]):
Jr ſchiſkat Ritạ metạ ankſti iſch wiſsiụ ſʒaliụ muras paſsikiele.
‘and behold! early morning arose from all countries a wall.’  

[10] jonas bretkūnas, Biblia (bb judg 15, 16 [1590]):
Schiſkat anis gul pulkais.
‘behold! they are lying gathered together.’  

[11] jonas bretkūnas, Biblia (bb Lk 7, 27 [1590]):
Schiſkat ſiuncʒiu Angelạ mana.
‘behold! i am sending my angel.’  

With šskate:

[12] Wolfenbüttel Postilla (WP 195 12–13 [1573]):
A meſs ſchiſkate, ka/iamis miname.
‘and we – behold! – are trampling down with our feet.’  

With tàskat:

[13] Wolfenbüttel Postilla (WP 16v 28–29 [1573]):
A taſkat artinaſi iumis karaliſ/te Dangaus!
‘and behold! the word of the realm of heaven is coming to you!’  

[14] jonas bretkūnas, Biblia (bb gen 29, 6 [1590]):
Ir ſchitai taſkat jo dukte Rahel ateit su avimis.
‘and behold! his daughter rahel is arriving with her sheep.’  

[15] jonas bretkūnas, Postilla (bP i 303 7 [1591]):
Todelei mielas Krikſchcʒonie tu taſkat eſſi krikſchtitas.
‘therefore, o dear christ! behold! you were baptized.’  

With tàskategi:

[16] Wolfenbüttel Postilla (WP 117r 10 [1573]):
Taſkategi panas Die=‖was tawe paaukßtinaĳa.
‘behold! the Lord god has raised you.’  

With tàsgatės:

[17] dialect of tryškiai (LkŽ XV 961):
Tàsgatės kare buvo, ne juokai!
‘behold! it was in war, is not a joke.’
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2. MorPhoLogy

from a morphological point of view, it is obvious that we are dealing here with 
two different formations. as far as i can see, forms with a voiceless consonant 
(-ka-) are exclusively old Lithuanian: they occur in the Wolfenbüttel Postilla (1573) 
and in the works of jonas bretkūnas (ca 1590), daniel klein (1653, 1654) or kris-
tupas sapūnas (1673). they are still mentioned in some 19th century dictionaries, 
where they were probably taken from older sources: we have for example taskat, 
Adv. siehe da in the dictionaries of georg nesselmann (1851: 95) and friedrich 
kurschat (1883: 450). on the other hand, forms with a voiced consonant (-ga-) 
occurred only more recently. to my knowledge, their oldest attestations go back 
to the writings of jurgis Pabrėža (1771–1849) and Motiejus Valančius (1801–1875). 
there is thus a chronological difference between both types of endings: forms with 
-ka- are older than forms with -ga- . 

this first impression is corroborated by the dialectological distribution. in old 
Lithuanian, forms with -ka- are best attested in the Wolfenbüttel Postilla (WP 
1573), but occurrences are found in various texts based on other dialects as well, 
e.g. Martynas Mažvydas, bretkūnas or Mikalojus daukša. it is thus likely that the 
ending -ka- represents a common Lithuanian inheritance. the picture is radically 
different with the younger forms with -ga-, since they are restricted to a little 
number of Low Lithuanian (Žemaitian) dialects: they are predominantly attested 
in the north of a line drawn between klaipėda and kuršėnai (e.g. in kretinga, 
skuodas, telšiai, rietavas, Luokė, Papilė). from older literature one may mention 
the writings of Pabrėža and Valančius, both born precisely in this area (skuodas, 
resp. kretinga). it is clear that the voiced ending (-ga-) is a local innovation of the 
northern Low Lithuanian dialects. however, it can hardly be considered a regular 
evolution of an older -ka- .

3 . etyMoLogy

since the 19th century, the etymology of these particles has been much dis-
cussed. in a brief note, the Latvian master jānis endzelīns (di ii 499 [1913]) 
explained the ending -skat in añskat, šskat, tàskat as cognate with the stem of 
the Latvian verb skatît ‘to see, to look’. this explanation was also adopted by 
eduard hermann (1926: 387). another view was proposed by adalbert bezzen-
berger (1877: 175–176), who saw in añskat, šìskat and tàskat compound forms of 
the demonstrative pronouns añs (anàs), šìs, resp. tàs in combination with different 
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deictic particles. he derived the first particle -ka- from the Pie coordination *ke 
‘and’ (cf. gr. τε, oind. ca) and compared the second particle -t (from -te) with 
the ending of Lith. nèt ‘even’. in a slightly different way, ernst fraenkel (1921: 
3, 33, cf. LeW i 11 [1962]) derived añskat, šskat and tàskat from the demonstra-
tive pronouns añs (anàs), šs, resp. tàs in combination with a deictic particle -ka- . 
however, he did not trace back the ending -t to another deictic particle, but to 
a shortened form of the 2nd singular personal pronoun in the dative case (-ti ‘to 
you’ > -t). the same view was taken by Peter arumaa (1933: 35) and more re-
cently by Wojciech smoczyński (2007: 17, 640, 661). none of these scholars seems 
to have supported any of these explanations by precise historical or typological 
evidence. it would perhaps not be unfair to apply to all of them the skeptical 
judgement pronounced by alvils augstkalns (1934–1935: 67) on fraenkel’s pro-
posal: Diese Vermutung läßt sich aber, soweit ich sehe, auch durch nichts erklären . 
a thorough examination of all the implications involved by these etymologies is 
still to be conducted.

Let us begin with endzelīns’ proposal. in support of his claim that the ending 
of añskat, šskat and tàskat goes back to a verbal form cognate to Latv. skatît ‘to 
see, to look’ one could mention the Modern french presentative particles voici, 
voilà. these particles were created in Middle french from the imperative of the 
verb voir ‘to see’ in combination with the local particles ci ‘here’, resp. là ‘there’. 
in contrast to fr. voici, voilà from vois ci, vois là (imperative + local particle), Lith. 
añskat, šskat, tàskat would display the opposite word order (local particles *anà, 
*š, *tà + imperative of *skatīti = Latv. skatît). from this point of view, the regu-
lar use of these particles with the nominative (as in ſchiſkat tarnaite weſʒpaties ‘here 
is the maid of the Lord’ WP 118 2–3 [1573]) would be secondary. a similar case 
would be the greek presentative particle ἰδού ‘ecce’, which goes back to the im-
perative form of the aorist ἰδεῖν ‘to see’: it was originally followed by noun phrases 
in the accusative, but in hellenistic greek it came to be used with noun phrases in 
the nominative (e.g. ἰδοὺ ὁ ἄνθρωπος ‘ecce homo’ jn 19, 5). however attractive it 
may appear at first glance, endzelīns’ etymology faces a serious difficulty: the 
segmentation proposed by endzelīns (*anà, *šì, *tà + *skat-) does not account for 
the forms with a voiced consonant (cf. tàsgat, etc.), nor for the forms without 
final dental (cf. šiska, tàsga, etc.). it is likely that the ending -t is not inherent to 
the structure, but is rather an adventitious element added to an already consti-
tuted stem, which suggests that, the connection with the verbal root of Latv. skatît 
must be seen as mistaken.

i now turn to bezzenberger’s and fraenkel’s etymologies. Whichever solution 
one prefers, both have in common the idea that -ka-, resp. -ga- are originally 
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deictic particles added to the demonstrative stems of añs (anàs), šs, resp. tàs. al-
though rare, a deictic particle -ka- occurs in some Lithuanian dialects, instead of 
standard Lithuanian -ki-. a particle -ga- has left some traces in old Lithuanian 
(e.g. nesanga ‘because, for’, betaiga ‘but’, cf. oPruss. anga ‘if, whether’) alongside 
the more frequent particle -gi-. the sibilant before these deictic particles must 
belong to the demonstrative stems. it should probably be interpreted as the mas-
culine nominative singular ending (añs = anàs, šs, tàs), and indeed in many 
cases the context implies agreement with a masculine singular noun, see for in-
stance the following examples: 

[18] Martynas Mažvydas, Gesmes Chrikſcʒoniſkas (MŽ 447 4 [1570]):
Motriſchk taſkat sunus tawa!
‘Mother! there is your son!’ 
(agreement of taskat ‘this one there’ with sunus ‘son’).

[19] simonas daukantas (LkŽ XiV 914):
šisgatės piemuo!
‘here is the shepherd!’  
(agreement of šisgatės ‘this one here’ with piemuo ‘shepherd’).

however, counter-examples are relatively frequent, either with feminine gender 
nouns, as in the following examples:

[20] Wolfenbüttel Postilla (WP 118 2–3 [1573]):
ſchiſkat tar/naite weſʒpaties! 
‘here is the maidservant of the Lord!’ 
(disagreement of šiskat ‘this one here’ with tarnaitė ‘maid servant’).

[21] antanas juška, Литовскій словарь ([1897–1922], cf. LkŽ XV 961):
Tàsga triba jo dirvos!
‘here is the edge of his field!’  
(disagreement of tasga ‘this one there’ with triba ‘edge’).

or with plural nouns:

[22] jonas bretkūnas, Biblia (bb judg 15, 16 [1590]):
 Schiſkat anis gul pulkais.
 ‘behold, they are lying gathered together.’  

or even without any substantive at all:

[23] dialect of tryškiai (LkŽ XV 961):
Tàsgatės kare buvo, ne juokai!
‘behold, it was in war, it was not a joke.’
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this might be the result of a secondary extension, once añskat, šskat, tàskat 
have been reanalyzed as uninflected particles. as a parallel, one could mention the 
hittite presentative particles kāša, kāšma ‘look here, behold’ and āšma ‘lo, behold’, 
which, according to a standard etymology, go back to the common gender nomi-
native singular of demonstrative pronouns kāš ‘this one here’ (< Pie *ḱós, cf. Lith. 
šs < *ḱi-), resp. *āš ‘this one’ (< Pie *h1ós), in combination with a deictic parti-
cle *-(m)a (cf. hitt. imma ‘truly, really, indeed’, namma ‘then, once again, further-
more’), but may be used more widely as petrified adverbial formations. 

one may likewise assume that the first part of añskat, šskat and tàskat is a 
frozen masculine singular nominative ending. the forms were reanalyzed as un-
inflected adverbs or particles. it should be noted that forms without sibilant are 
attested in some Lithuanian dialects: šiga, šgatės (beside šsgatės), añgatės (beside 
añsgatės); they must be seen as renewed adverbial formations. 

the ending -t remains as the main problem. this is precisely the point where 
bezzenberger’s and fraenkel’s explanations diverge. i shall first discuss fraenkel’s 
etymology, since nowadays it turns out to predominate in the standard handbooks. 
his claim is that the ending -t reflects a second singular personal pronoun in the 
dative case -t (from -ti ‘to you, for you’). although not mentioned by fraenkel nor 
by any scholar having endorsed his opinion, this etymology could apparently be 
strengthened by a vast amount of typological evidence, showing a phraseological 
predilection of presentative particles for being linked with second singular or plu-
ral personal pronouns in the dative. in Latin, for example, the presentative particles 
ecce and em ‘here is / here are’ are frequently followed by the dative singular tibi 
‘to you, for you’. examples with Lat. ecce tibi ‘here is / here are’:

[24] cicero, Pro sestio 89:
Ecce tibi consul, praetor, tribunus plebis noua noui generis edicta proponunt!
‘see now the consul, the pretor, the tribune of the people proposes new edicts of a 
new sort!’

[25] cicero, ad atticum 7, 19:
Ecce tibi ante diem tertium Nonas Februarias mane accepi tuas litteras!
‘but here, this 3rd of february, i have received in the morning a letter from you!’
With Lat. em tibi ‘here is / here are’:

[26] Plautus, asinaria 880: 
Em tibi hominem!
‘there is your man!’

[27] Plautus, amphitryon 778: 
Em tibi pateram, eccam!
‘there! your bowl, see!’
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[28] Plautus, Pseudolus 754: 
Em tibi omnem fabulam!
‘there’s the whole plot for you!’

a similar feature is also documented in the romance languages, for example 
in italian, where the presentative ecco has a variant eccoti (< ecco ‘here is’ + ti ‘for 
you’, sg.):

[29] i fioretti di san francesco XXXVi [first edition 1476]: 
Ed eccoti venire una grande moltitudine!
‘and behold! a big crowd is coming!’

[30] Pietro aretino (1492–1556), ragionamenti 11 [first edition 1533]: 
E venuto il tempo di levarsi. Eccoti mia madre che mi rimenò a casa.
‘the time to get up is come. here is my mother who brings me back home.’

[31] carlo goldoni (1707–1793), La sposa persiana iii 8 [first edition 1753]: 
Eccoti il mio consiglio.
‘here is my advice.’

and in old french es vos (< es ‘here is’ + vos ‘for you’, pl.):

[32] chanson de roland 1989 [end of the 11th century]: 
As vus Rollant sur son cheval pasmet.
‘you’d seen rollant aswoon there in his seat.’

[33] beroul, roman de tristan 3702 [12th century]: 
Atant es vos le roi Artus.
‘and look, here is king arthur.’

[34] Wace, Vie de Sainte Marguerite 562 [ca 1130–1140]: 
Es vos un tonoire mult grant .
‘here is a very big thunder.’

a similar collocation of the dative of a second person pronoun with a pre-
sentative particle is also known in biblical armenian. at least, two instances may 
be found in the new testament (aha ‘here is’ + c‘jéz ‘to you’, pl.):

[35] jn 19, 5: 
eu asœ Ãnosa: aha ayrd ÃjeÔ.
ew asē c‘nosa : aha ayrd c‘jéz.
‘and he saith unto them: behold the man!’

[36] jn 19, 14: 
 eu asœ Ãhreaysn : aha »agawor jer ÃjeÔ. 
 Ew asē c‘hreaysn: aha t‘agawor jer c‘jez.
 ‘and he saith unto the jews: behold your king!’ 
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finally, every speaker of any slavic or baltic language knows that presentative 
particles may be enlarged by the dative of the second singular personal pronoun. 
evidence may be found for example in russian vot tebe (< vot ‘here is’ + tebe ‘to 
you, for you’, sg.):

[37] russian proverb: 
Vot tebe, babushka i yur’yev den’. 
‘that’s, grandma, the yuri’s day (± What an unpleasant surprise!).’

in Polish oto ci, oPol. otóści (< oto ‘here is’ + ci ‘to you, for you’, sg.):

[38] Polish (instance found on the web <siymia.blog.interia.pl>): 
Widzieliście więc sępa łaciatego? Oto ci on. 
‘did you (pl.) see the speckled vulture? here he is.’

in Lithuanian e.g. tè táu, và táu (< tè, và ‘here is’ + táu ‘to you, for you’, sg.):

[39] dialect of daukšiai (cf. LkŽ XV 1046): 
Te tau mano bėrą žirgą.
‘here is my bay horse.’

[40] dialect of Mzš (cf. LkŽ XVii 763): 
Và táu gražioji diena – koks debesys kyla!
‘What a lovely day, indeed – what a cloud is raising!’

and in Latvian e.g. še tev (< še ‘here is’ + tev ‘to you, for you’, sg.):

[41] Lerchis-Puškaitis, 1891. Latviesu tautas (teikas un) pasakas, V 318 (cf. Me iV 13): 
še tev brīnumi!
‘What a surprise! (± Look at this miracle!)’

in some cases, this feature may be explained by a special pragmatic value of 
the presentative particle which does not only draw attention to something, but 
also invites the speech partner to take possession of it, which implies that the da-
tive case refers to the recipient or beneficiary of the action. the general meaning 
then is ‘here is for you, at your disposal, you may take it’. in other contexts, there 
is no such implication of giving something, but the dative case seems merely to 
point out the presence of a speech partner who is invited to feel concerned about 
the action, that is, the function of the dative is that of a so-called ‘ethical dative’. 
even if the ethical dative is not particularly frequent in baltic, its existence should 
not be controversial at least for the oldest stages of the baltic languages. it is in-
teresting that the same typological feature is expressed in different indo-european 
languages with various linguistic means ; this shows that encoding of a speech 
partner is frequently seen as constitutive of presentative particles. nevertheless, all 
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this typological evidence would convincingly support fraenkel’s etymology of the 
ending -t of Lith. añskat, šìskat and tàskat. nevertheless, typology itself is not an 
argument in etymological issues; it has only a confirmatory value. one must first 
examine whether the reconstruction proposed is simply possible from a technical 
point of view.

having this point in mind, let us now have a look at bezzenberger’s etymology. 
according to bezzenberger, a structure like tàskat should be seen as the result of 
the agglutination of two deictic particles (-ka- + -t). it is true that presentative 
particles are often expanded by the addition of other deictic or local adverbs or 
particles: in Lithuanian, for example, beside šta ‘ecce’, instances of šta čià are 
also found. Long forms such as šskate, tàskategi, and especially šsgatės and tàsgatės 
seem to speak in favor of the form *-tē > *-te which could reasonably be equated 
with the local particle tè ‘there’ (if from *-tē < *teh1); there is also evidence for a 
clitic form, cf. oLith. arte (SD3 413) and artės (SD1 127, sd3 4) ‘maybe’ beside 
ar. taken at face value, these forms seem to weaken fraenkel’s explanation of the 
ending -t by a personal pronoun -ti in the dative case. at least, one would be 
compelled to accept the idea that the ending -ti was replaced by -te on the anal-
ogy of a pattern *-t / *-te attested in some adverbial formations, see for example 
Lith . net ‘even’ and oLith. nete Pk 98 (cf. also netegi = netgi in sd3 32, netes in 
the manuscript dictionary of silvestras gimžauskas 1879–1881) or Lith. anót ‘ac-
cording to’ and anóte or anotè ‘according to’. but it is true that such an analogy 
rests on a shaky foundation and appears to be too far-removed from a semantic 
point of view to be likely to have played a role whatsoever in the formation of 
šìskate, tàskategi, šsgatės and tàsgatės. on the other hand, some of the presentative 
particles in question display long forms with a final vowel -i, e.g. tàsgati (in the 
dialect of Žemaičių kalvarija), šsgatis (in the dictionary of Max niedermann, 
alfred senn, franz brender and antanas salys), tàsgatis (in the works of Pabrėža, 
Valančius and juška, and in the dialects of kretinga, Mosėdis, Plateliai, raudėnai, 
salantai, Žemaičių kalvarija), which could speak in favor of fraenkel’s etymology. 
in any case, one has to assume some secondary analogy. it is thus difficult to de-
termine which form is old and which is new. 

another argument in favor of the reconstruction of a deictic particle *-tē > *-te 
in añskat, šskat and tàskat, and against the dative of a personal pronoun is the 
fact that the same particle *-tē > *-te > *-t may occur, although sporadically, with 
other local particles, even when they are not presentative particles. in some Lithua-
nian dialects, we find for example čionáitės ‘here’ (LkŽ ii 115, dialect of bartninkai) 
or tenáitės ‘there’ (LkŽ XVi 34, dialects of Vilkaviškis, daukšiai, bartninkai). if 
the ending -t, *-te or *-tē-s, was the refection of an older personal pronoun *-ti, 
one would expect to find it only in presentative particles, because, as i have already 
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pointed out, encoding of a speech partner is particularly important in such particles, 
not in normal local particles in which the presence of an ethical dative would 
hardly be justified. nevertheless, this argument is rather weak, because we could 
assume that the ending of añskat, šskat and tàskat is different from that of čionáitės, 
tenáitės and that the ending of šsgatės, tàsgatės is simply due to analogy. 

4. concLusion

in view of these data, there is no way to decide between both solutions: fraen-
kel’s etymology appears very attractive on a typological level, but leaves certain 
questions open; bezzenberger’s explanation is more trivial and probably less excit-
ing, but still remains as a possibility. it would be nice, of course, if we could fit 
the Lithuanian data into a more general typological framework. however, it all 
depends on the data and data alone. 
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senosios lietuvių kalbos añskat, šskat, tàskat
ir su jais susiję žodžiai

s a n t r au k a

Šio straipsnio tikslas – aptarti parodomųjų dalelyčių poklasiui – pristatomosioms dalelytėms – 
priklausančių añskat, šskat, tàskat, gausiai paliudytų senuosiuose lietuviškuose raštuose ir kai 
kuriose dabartinėse lietuvių tarmėse, etimologijas. išsamiau analizuojamos dvi šių dalelyčių 
kilmės versijos, kurias iškėlė adalbertas bezzenbergeris (1) ir ernstas fraenkelis (2): 

1) añskat, šskat, tàskat traktuojami kaip dūriniai, sudaryti iš parodomųjų įvardžių añs (anàs), 
šs, tàs ir įvairių parodomųjų dalelyčių; 

2) añskat, šskat, tàskat laikomi dariniais iš parodomųjų įvardžių añs (anàs), šs, tàs, paro-
domosios dalelytės -ka- ir sutrumpėjusio asmeninio įvardžio antrojo asmens vienaskaitos nau-
dininko linksnio (-ti ,tau‘ > -t).

detaliai aptarus šias hipotezes ir nurodžius argumentus pro ir contra, prieita prie išvados, 
kad verifikuoti kurią nors iš šių hipotezių galėtų tik išsami lietuvių kalbos duomenų analizė.
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jūratė Pajėdienė
Lietuvių kalbos inst i tutas

Moksl inių tyr imų kryptys : dabartinės ir senosios lietuvių kalbos 
sakinio sandaros tyrimai.

PrijungiaMieji Laiko 
sakiniai su jungiaMuoju 
ŽodŽiu (PIRM) NEG 
senuosiuose XVi–XVii a . 
LietuVių raŠtuose
temporal clauses with conjunction neg 
in old Lithuanian Writings

a n otac i ja 

straipsnyje aptariami senosios lietuvių kalbos prijungiamieji laiko sakiniai su jungiamaisiais 
žodžiais (pirm) neg(i) / nei(gi) / neng. nagrinėjamą medžiagą sudaro jono bretkūno Postilės 
(1591), Mikalojaus daukšos Postilės (1599), konstantino sirvydo Punktų sakymų (i – 1629, 
ii – 1644) sakiniai, kuriuose dviejų propozicijų išsidėstymas laike nusakomas pasitelkiant vieną 
iš nurodytų jungiamųjų žodžių. bretkūno Postilėje vartojami tik laiko sakiniai su sudėtiniu 
jungiamuoju žodžiu pirm(a) nei(g) / neng / neg. daukšos Postilėje ir sirvydo Punktuose sakymų 
užfiksuoti įvairesnės struktūros sakiniai su neg(i), neygi, nieig – šiuose raštuose esama ir laiko 
sakinių su neg be atliepiamojo žodžio pirm . 

a n n otat i o n

the article gives an overview of the structure and semantics of subordinate clauses of time 
boundary with the conjunction (pirm) neg in old Lithuanian writings (in texts of bretkūnas’ 
Postilla (1591), daukša’s Postilla (1599) and sirvydas’ Punktai Sakymų (i – 1629, ii – 
1644)). 

 e s M i n i a i  Ž o d Ž i a i: prijungiamasis ryšys, laiko sakiniai, šalutinio dėmens tariniu nusako-
mas vėlesnis nei pagrindinio dėmens veiksmas, faktyvumo raiška, 
dvejopa semantinė funkcija.

 k e y W o r d s:  subordination, temporal clauses, temporal posteriority, facticity, dual 
semantic function.
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in all these texts most popular are temporal clauses with the compound conjunction pirm  
neg (only the compound conjunction pirm neg is used in temporal clauses in bretkūnas’ Pos-
tilla). the temporal clauses introduced by the single conjunction neg (no longer used in tem-
poral clauses in Modern Lithuanian) are found in the texts by daukša and sirvydas. 

ĮVadas 

senojoje lietuvių kalboje sakiniais su jungiamuoju žodžiu neg1 galėjo būti nusa-
komi ne tik kokybiniai dviejų veiksmų lyginimo, bet ir veiksmų gretinimo laike 
santykiai2. sakiniai su greta ar atokiau jungiamojo žodžio neg esančiu papildomu 
laiko modifikatoriumi pirm gali būti interpretuojami ne tik kaip laiko3, bet ir kaip 
lyginamieji. dabartinėje lietuvių kalboje jungiamųjų žodžių negu, nei anksčiau tu-
rėta laiko ribos reikšmė yra sunykusi: gramatiniuose aprašuose negu, nei apibūdina-
mi tik kaip lyginamieji skirtumo jungtukai4, o sakiniai su šiais jungiamaisiais žodžiais 
aprašomi kaip skirtumo lyginamieji5. sakiniai su negu, nei, kuriais gretinamas dvie-

11 straipsnyje neg pasirenkamas kaip bendras jungiamojo žodžio vardas (ten, kur nebūtina detalizuoti) – 
apimantis skirtingus neg įvardijimo variantus, tokius kaip negi, nei, neygi, nieig, neng . 

12 apie netiesioginį ar neišreikštą lyginimą bet kokio pobūdžio teiginiuose, žr. Lyons (1993: 274tt). apie 
lyginimo vienoje erdvėje ir skirtingose erdvėse galimybes ir apie tai, kad lyginti du veiksmus – reiškia 
lyginti jų išsidėstymą tam tikroje (pavyzdžiui, laiko) skalėje, žr. fauconnier (2003: 132; 137). apie 
lyginamųjų sakinių ryšį su laiko sakiniais, žr. Lieko (1992: 223). 

13 analogiško modelio senosios lenkų kalbos laiko sakiniai su niž apibūdinami kaip pagrindiniame dė-
menyje dažniausiai turintys laiko reikšmės prieveiksmį ar prieveiksminį jungtuką, tampantį lyginimo 
pagrindu nusakant šalutinio dėmens veiksmo laiką (klemensiewicz ir kt. 1955: 468). jaroslavas baueris 
neigė senojoje čekų kalboje vartoto laiko reikšmės jungiamojo žodžio než tiesioginę sąsają su neiginio 
dalelytės ne ir aiškinamojo jungtuko že samplaika. jo manymu, taip aiškinama gali būti tik lyginamosios 
reikšmės jungiamojo žodžio než kilmė. jungiamojo žodžio než laiko reikšmę baueris vertino kaip an-
trinę, susidariusią vartojant než lyginamosios reikšmės konstrukcijose po deiktinę funkciją atliekančio 
prieveiksmio prvé ar komparatyvo dřéve. bauerio teigimu, senosios čekų kalbos raštuose nuo XiV a. 
antrosios pusės aptinkamos sakinių, kuriuose vieną patį než galima laikyti laiko reikšmės jungiamuoju 
žodžiu, fiksacijos (bauer 1972: 445–446, 448). 

14 Plg. Valiulytė (2006: 459). jonas balkevičius Dabartinės lietuvių kalbos sintaksėje sakinių su anksčiau, 
negu bei greičiau, negu pavyzdžių pateikė skirsnyje „Laiko aplinkybės šalutiniai sakiniai“ pridėdamas 
pastabą, kad tai „pa lyg inamie j i  šalutiniai sakiniai laiko aplinkybei paaiškinti“ ir nuorodą apie retą 
jų vartoseną (balkevičius 1963: 351–352). 

15 „Šių sakinių šalutiniai dėmenys yra susiję su tam tikrais pagrindinio dėmens žodžiais. tuo skirtumo 
lyginamieji sakiniai yra artimi tiesioginio prijungimo sakiniams. jų dėmenys dažniausiai esti nesava-
rankiški ir glaudžiai susiję tarp savęs“; „[Š]alutiniai dėmenys siejami su pagrindiniuose dėmenyse ei-
nančiais aukštesniojo laipsnio [...] prieveiksmiais [...].“ kaip skirtumo lyginamieji aprašomi ir sakiniai 
su negu, nei, kuriais lyginamas dviejų veiksmų išsidėstymas laike (ambrazas 2006b: 695).
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jų veiksmų išsidėstymas laike, dabartinėje kalboje vartojami retai6, būtinas elemen-
tas šiuose sakiniuose yra laiko prieveiksmis pirma /pirmiau / anksčiau7.

senosios lietuvių kalbos tyrėjai (eduardas hermannas8, Leonardas drotvinas9, 
jonas Palionis10, Vytautas ambrazas11) sakinius su pirm neg aprašo kaip išreiškiančius 
laiko santykius12 . 

Vartosenos daŽnuMas 

aptariamuosiuose jono bretkūno, Mikalojaus daukšos ir konstantino sirvydo 
raštuose laiko sakiniai su neg vartojami dar gana dažnai. sakinių su neg santykinė 
kiekybinė raiška13 bendrame kiekvieno iš nurodytų šaltinių laiko ribos prijungiamų-

16 tik vieną kitą tokį sakinį galima aptikti ir Dabartinės lietuvių kalbos tekstyne, pvz.: Paklaustas, ar važiuos 
Kalėdų atostogų į Norvegiją, Brynas pirmiau negu atsakė, pasižiūrėjo į Joną Kazlauską, žvilgsniu klausdamas, 
ar jis neapsigalvojo. dabartinėje kalboje greta vienas kito esančių veiksmų išsidėstymui laike išryškinti 
dažniausiai parenkamos prieš + pusdalyvis konstrukcijos, plg., prieš atsakydamas Brynas pasižiūrėjo, 
arba konstrukcijos su jungiamuoju žodžiu o ir prieveiksmiu vėliau, pvz.: Vieni pirmųjų pavasario auga-
lų, kurie pirmiau pražysta, o vėliau sulapoja, yra forzitijos dLkt. Plg. jo variantus: Vieni pirmųjų pava-
sario augalų, kurie prieš sulapojimą pražysta, yra forzitijos bei Vieni pirmųjų pavasario augalų, kurie 
pražysta pirmiau nei sulapoja, yra forzitijos. 

17 Panašios ir prieveiksmio vėliau galimybės (tik priešinga semantika), plg. [...] tą vakarą jos motina buvo 
išėjusi ir grįžo vėliau nei dukteriai atsitiko nelaimė dLkt. apie prijungiamojo ryšio sakiniais žymimus 
before (prieš /iki) ir after (po to, kai) santykius žr. cristofaro (2005).

18 darbe Über die Entwicklung der litauischen Konjunktionalsätze jungiamųjų žodžių tyrimo apibendrina-
mojoje lentelėje pirm neg įrašytas laiko reikšmės skiltyje; jono bretkūno Postilės pirm neg siejamas su 
vokiečių kalbos jungtuku ehe, o Mikalojaus daukšos katekizmo sakinys su pirm neg pateikiamas atski-
rai nuo kitų šiame šaltinyje esančių sakinių su neg (hermann 1912: 29, 34-35). 

19 Leonardas drotvinas pirm neg ir jo variantus įvardija kaip senuosiuose lietuvių kalbos raštuose vartotus 
prijungiamųjų laiko aplinkybės sakinių jungtukus (drotvinas 1968a; 1968b: 89, 95).

10 jonas Palionis jungtuką neng, vartojamą tik rytų Prūsijos raštuose, įvardija kaip komparatyvinį, atsto-
jantį negu, ir nurodo jo vartojimo sritis – „lyginamuosiuose posakiuose ir laiko aplinkybės sakiniuose 
(drauge su pirm)“ (Palionis 1967: 202). 

11 apie šalutinių dalyvinių sakinių vartojimą su jungiamaisiais žodžiais net, net pirm, pirm nei „panašia 
veiksmo ribos reikšme kaip su iki“ bei apie šių jungiamųjų žodžių jungimąsi su absoliutinėmis kons-
trukcijomis žr. ambrazas (2006a: 453–454); apie šalutinius veiksmažodinius sakinius su pirm nei, pirm 
neng veiksmo ribai reikšti žr. ambrazas (2006a: 456).

12 jonas jablonskis neig, neg, pirm neng, pirm neig, pirm negu taip pat skyrė prie laiko aplinkybių jungiamų-
jų žodžių (jablonskis 1911: 498), nuorodą apie jų šaltinį (senuosius raštus) pateikdamas pastaba: „pana-
šių pavyzdžių, kiek tuo tarpu yra žinoma, iš žmonių kalbos neturime” (jablonskis 1911: 510–511). 

13 apie kiekybinio santykio su kita (ar kitomis) atitinkamos reikšmės konstrukcijomis, o ne atskirų ab-
soliučių duomenų svarbumą žr. ambrazas (2006a: 39). 
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jų sakinių vartosenos fone panaši kaip prijungiamųjų laiko ribos sakinių su net14 – 
laiko ribos sakiniai su neg bretkūno Postilėje (19x) ir sirvydo Punktuose sakymų 
(13x) santykinai vartojami kiek dažniau nei laiko ribos sakiniai su net, o daukšos 
Postilėje (57x) – kiek rečiau (plg. 1 lentelėje pateikiamus duomenis). 

1  L e n t e L ė .  kiekybinis bP, dP, sP laiko sakinių santykis su jungiamaisiais žodžiais neg 
ir net su visais prijungiamaisiais laiko ribos sakiniais

Laiko ribos 
sakiniai bP dP sP

Vartosenos 
dažnumo 
vidurkis

sakiniai su neg 19 (~17,8%) 57 (22,7%) 13 (~25,5%) (~22%)

sakiniai su net 14 (~13,2%) 72 (28,7%) 8 (~15,7%) (~19,2%)

bendras laiko 
ribą nurodančių 
prijungiamųjų 
sakinių kiekis 
šaltinyje

107 (100%) 251 (100%) 51 (100%) (100%)

daukšos Postilėje esantys laiko sakiniai su neg (neġ (54x), neg (3x)) ir pirm 
(pirm’ (33x); pirṁ (11x); pirm (3x); pírṁ (1x)) atitinka jokūbo Wujeko postilės15 
laiko sakinius su jungiamuoju žodžiu ni16 (ni (24x), nili (29x), nieli (3x), 
niem (1x)17), kurie dažniausiai vartojami su prepoziciniu atliepiniu pierwey (41x), 
pirwey (8x). sirvydo Punktų sakymų laiko sakiniuose neg užrašytas kaip negi (9x), 
neygi (2x), neg (1x), nieig (1x), o pirm dažnumas toks: pirm (5x), pirma (5x), 
pirmay (1x). Pvnkty Kaʒan18 tekste neg ir pirm turi įvairesnių atitikmenų: ni (7x), 

14 Čia laiko sakinių su net ir neg vartosena lyginama dėl panašaus šių sakinių raidos pobūdžio – laiko 
sakiniai su net dabartinėje lietuvių kalboje nebevartojami, o laiko / lyginimo sakiniai su negu / nei ir 
pirma / anksčiau vartojami labai retai. daugiau apie prijungiamųjų laiko sakinių su jungiamuoju žodžiu 
net semantines ir gramatines ypatybes žr. Pajėdienė (2010).

15 apie dP šaltinius žr. Palionis (2000: 17–18). 
16 senojoje lenkų kalboje niż / niżli buvo vartojamas (iki XViii a.) prijungiamuosiuose laiko sakiniuose 

veiksmų sekai nusakyti (klemensiewicz ir kt. 1955: 468).
17 Plg. dP 52345 sakinį. 
18 konstantinas sirvydas Punktai sakymų „Prakalboje į skaitytoją“ taip pristatė vertimo pobūdį: „norėta 

duoti deramą vertimą iš lietuvių kalbos ir, kiek tik buvo įmanoma, žodis į žodį išdėstyti, kad būtų 
suprantama“ (citata iš reginos koženiauskienės vertimo (koženiauskienė 1990: 296)).
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a ni (1x), nili (2x), nim19 (2x), a (1x)20, einančių su modifikatoriais pierwey 
(4x), wprʒod21 (5x), pred tym (1x).

Vartosena ĮVairiuose 
PaMoksLų teksto sLuoksniuose 

autorystės požiūriu pamokslo tekstas susideda bent iš dviejų sluoksnių22. Vienas 
jų yra su autorystės nuorodomis pateikiamos ištraukos iš biblijos, arba perikopės. 
kitą teksto sluoksnį sudaro cituojamosioms perikopėms aiškinti skirti komentarai, 
aptariamuose tekstuose vadinami išguldymais (bP, dP) ar punktais (sP). Pastara-
jame – interpretuoti skirtame – teksto sluoksnyje kai kurios evangelijų teksto at-
karpos gali būti percituojamos ar pakartojamos dar kartą. 

aptariamųjų tekstų perikopėse yra 10 prijungiamųjų laiko sakinių su (pirm) neg: 
bP yra 5 sakiniai, dP – 4 sakiniai, o sP – 1 sakinys (žr. 2 lentelę).

2  L e n t e L ė .  Laiko sakinių su neg pasiskirstymas pamokslų teksto sluoksniuose 

saki-
niai
su neg

citatos 
iš biblijos 

Pamokslininko komentaras
numanomos ci-
tatos iš biblijos Pamokslininko tekstas

bP 5 sakiniai 7 sakiniai 7 sakiniai
pirm neng (3x), 
pirm nei (1x), 
pirm neig (1x),

pirm nei (6x), 
pirm neg (1x),

pirm nei (6x), pirm neig (1x)

dP 4 sakiniai 7 sakiniai 46 sakiniai
pirm neg (4x) pirm neg 

(4x)
neg 
(3x)

pirm neg  pirm...neg  neg
(26 x)  (14x)  (6x)

sP 1 sakinys – 12 sakinių
pirm neg (1x) – pirm neg 

(4x)
pirm ...neg 
(4x)

negi . . . pirma 
(2x)

neygi 
(2x)

19 sP i 805 pirm negi atitinka pred tym nim, o sP i 24425 sakinyje esantį pirma... negi atitinka wprʒod... 
nim. apie senosios lenkų kalbos prijungiamuosiuose laiko sakiniuose vartojamą jungiamąjį žodį nim 
žr. klemensiewicz ir kt. (1955: 469).

20 sP i 14327 sakinyje a eina su prepoziciniu nie pierwey. apie a polinkį jungtis su kitais jungtukais ar 
prieveiksmiais žr. klemensiewicz ir kt. (1955: 468).

21 Plg. senosios lenkų kalbos laiko sakiniuose su ni vartojamo wprʒod pavyzdžius (klemensiewicz ir kt. 
1955: 469).

22 apie pamokslininko atliekamus kompiliatoriaus ir interpretatoriaus vaidmenis žr. Pisarkowa (1984: 209). 
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bP, dP ar sP perikopių laiko sakiniai su pirm neg atitinka Vulgatos laiko sakinius 
su jungiamaisiais žodžiais priusquam arba antequam bei graikiško nt laiko sakinius 
su πρὶν arba πρὸ τοῦ (žr. 3 lentelę). jungiamojo žodžio neg dP 14828 sakinyje (tai 
numanoma Mt 26,34 eilutės citata23) parinkimas, neatitinkantis lenkiško sudėtinio 
pierwey ni (W3 15412), labiau sietinas ne su lotynišku antequam (nes, pvz., dP 12728 
sakinys su pirm neg taip pat atitinka Vulgatos sakinį su antequam), bet su lietuviško 
evangelijų teksto tradicija24 – pirmiausia su baltramiejaus Vilento Evangelijų bei 
Epistolų (1579) tekstu25. dP 14828 sakinio jungiamasis žodis ir šalutinio dėmens 
žodžių tvarkos modelis skiriasi nuo lenkiško originalo, bet sutampa su atitinkamo26 
Vee sakinio modeliu, plg.:

[...] ioġ ßi nákti / neg gaidís du kartú pragís / tris kartus mans vgîſsieś. dP 14828 
[...] i ty dʒiś tey nocy / pierwey ni dwákroć kur ʒápoie/ trʒykroć ſi mnie ʒáprʒyß. W3 15412

[...] iog ſch nakti neig gaidis du kartu pragηs / tris kartus mans vſſigηſi Vee 18819
27 

[...] quia in hac nocte antequam gallus cantet ter me negabis Mt 26,34
[...] σοι ὅτι ἐν ταύτῃ τῇ νυκτὶ πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι τρὶς ἀπαρνήσῃ με Mt 26,34

3  L e n t e L ė .  Perikopėse esančių laiko sakinių su neg jungiamųjų žodžių atitikmenys įvai-
riuose šaltiniuose

jungiama-
sis žodis 
perikopėje

Vee bP28 dP sP W3 Vulg nt

jn 4,49 pirm neig 
1221 

pirm neig 
ii 4741

pirm’ /neġ 
3552

– pierwey / 
nili 36612

priusquam πρὶν 

23 Plg. Passia ... iġ keturi Ewangelíſt trumpáy ſurinktá dP 144; i dalies tekstas – dP 148-149.
24 apie bretkūno Postilės šaltinius – baltramiejaus Vilento Evangelijas bei Epistolas ir Enchiridioną 

(1579) – ir tai, kad bretkūno Postilės perikopės „laikytinos nauja Vilento tekstų redakcija ir traktuo-
tinos kaip dviejų autorių kūrybinio darbo rezultatas: Vilento kaip vertėjo ir bretkūno kaip vertimo 
redaktoriaus“, žr. aleknavičienė (2005: 28; 2008: 31). 

25 nuorodų į ankstesnius tyrimus ir literatūrą apie galimą dP perikopių teksto ir Vulgatos ryšį, o kai 
kuriais atvejais apie galimas dP ir Vee teksto sąsajas žr. Maskuliūnas (2000: 107). apie daukšos ir 
jokūbo Wujeko vartojamą, nei lietuvių, nei lenkų kalbai nebūdingo įvardinio refleksyvumo raiškos 
modelio sąsają su lotynų ir graikų kalbų įtaka bei apie tai, kad „tais atvejais, kai ir Wujeko tekstas 
skiriasi, refleksyvų vartosena dP sietina su Vilento ee [...]“ žr. Maskuliūnas (2000: 121). 

26 Plg. Hiſtoria apie Muka ir Smerti Pona muſu Ieſaus Chriſtaus / pagal keturiu Euangeliſtu. Vee 188-214
27 nagrinėjimui reikalinga bP, sP ir Vee medžiaga imta iš kompiuteriu surinktų tekstų ir Lietuvių kalbos 

instituto parengtų kompiuterinių žodžių formų konkordancijų. konkordancijas Valstybinės lietuvių 
kalbos komisijos prie Lietuvos respublikos seimo lėšomis pagal Lietuvos respublikos valstybinės kalbos 
vartojimo ir ugdymo 1996–2005 metais programą 1997–1998 metais parengė ona aleknavičienė, ri-
čardas Petkevičius ir programuotojas Vytautas zinkevičius, vadovaujami habil. dr. sauliaus ambrazo.

28 Martyno Liuterio biblijos vertime atitinkamuose laiko sakiniuose vartojamas jungiamasis žodis ehe .
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jungiama-
sis žodis 
perikopėje

Vee bP28 dP sP W3 Vulg nt

jn 8,58 pirm neng 
5321 

pirm neng 
i 3207 pirm 

neġ 12728

pirm neg 
ii 10923

pierwey 
ni 1359

antequam πρὶν 
pirm nei I 
3262

jn 14,9 pirm neng 
7720 

– pirm’ 
neġ 23951 

–
pierwey 
niby 
24417

priusquam πρὶν

Lk 2,21 pirm neng 
2010 

pirm neng 
i 1266 pirm 

neg 5321

– pierwey 
nili 533 

priusquam 
πρὸ 
τοῦ 

pirm neng 
i 1339

– –

NEG VartojiMo sakinyje gaLiMybės 

kaip jau buvo minėta, bP, dP, sP tekstuose aptinkama įvairios neg vartosenos 
laiko sakiniuose atvejų: 
vieninio neg, pvz.:

Pawadíns taḋ taſsái Wießpatís déßimt tarn ſaw / neġ nůġ i ißwaêwo / dáwe íiemus / 
déßimt íłgi arba griwn […]. dP 38220 
Weʒwawβy tedy Pan [...] ſług ſwoich / ni od nich odiechał / dał im [...]. W3 39637

teip’ pakabintas môgus ne tůiéus mire / kaip’ kiti: bęt’ íłgái wárgintis turêio / neġ nmire. 
dP 17628

[…] ale ſi długo mecyć muśiał / nili vmárł. W3 18520

gretiminės vartosenos pirm neg, pvz.: 

Páſkui to wel Adriiônas Pópieius kętwîrtas / pirm’ neġ vuſtóio Pópieiumi / nſiuſtas nůġ 
Eugeniuſo Pópieęus ſugríno Norwéii wieróſṗ. dP 9124

Potym ʒáſie Adryán Papie cwarty / pierwey ni ʒoſtał Papieem [...] náwrocił Nor we gi 
ná wiár [...]. W3 9228

negretiminės vartosenos pirm ir neg: atokiau nuo neg esančio pirm vartosena pa-
prastai būna prepozicinė (pirm ...., neg...); po neg einančio pirm... vartosena reta 
(žr. 4 lentelę), pvz.:
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[...] ir teyp Chriſtus iop ſugriβta / ir giwena iump / kaip pirmay giweno / negi buwo pa-
meſ tas per daſiłeydimu didio nuſideimo. sP i 20711 
[...] y mießka w nim / iáko pierwey mißkał / nili go był ʒgubił [...] sP i 20714

I paweykſło paties Diewo / kuris negi mogu karalum ir wieβpatim paſtate / pirma namus 
iam graus ir idabintus / tay ira tu ſwietu padare / ir potam ii iuoſna vnt giwenimo ir 
wieβ patawimo iwede. sP i 14317

[...] który nili cʒłowieká królem y panem poſtánowił / pierwey mu dom pikny [...] vcʒynił 
[...]. sP i 14320

aptariamų šaltinių tekstuose dažniausiai vartojamas gretiminės vartosenos pirm 
neg (žr. 4 lentelę). tik tokia pirm neg vartosena aptinkama bretkūno Postilėje (iš 
viso 19 sakinių su pirm neg fiksacijų, užrašytų kaip pirm nei (13x), pirm neng (3x), 
pirm neig (2x), pirma neg (1x)). gretiminis pirm neg aptinkamas 33 daukšos Posti-
lės sakiniuose (~58% visų laiko ribos sakinių su neg atvejų dP). sirvydo Punktuo-
se sakymų 5 laiko sakiniai su gretiminės vartosenos pirm neg sudaro ~38,5% visų 
šiame šaltinyje esančių laiko sakinių su neg (gretiminės vartosenos pirm neg užra-
šyta trejopai: pirm negi (3x); pirm neg (1x); pirma nieig (1x)). 

daukšos Postilėje ir sirvydo Punktuose sakymų jungiamasis žodis neg buvo 
vartojamas ir su atokiau esančiu prepoziciniu pirm (15 sakinių dP sudaro ~26%, 
o 4 sakiniai sP sudaro beveik ~31% visų laiko ribos sakinių su neg šiuose šalti-
niuose fiksacijų). 

sakiniai su neg, einančiu prieš pirm, aptinkami tik sirvydo tekste (2x).
sirvydo Punktuose sakymų (2x) ir daukšos Postilėje (9x) laiko ribos sakiniai 

su vieniniu neg sudaro apie šeštadalį visų šiuose šaltiniuose esančių laiko sakinių 
su neg . 

daukšos Postilėje 2 sakiniai (dP 13029 ir dP 14828) su vieniniu neg daukšos 
buvo išversti pakeitus originale esantį jungiamąjį žodį – praleidus gretiminės var-
tosenos pierwey. abu nurodytieji sakiniai su neg dP gretimuose kontekstuose 
turi jiems beveik identiškus sakinių atitikmenis, besiskiriančius jungiamuoju žodžiu 
nuo aptariamųjų (bet sutampančius su lenkiškuoju originalu). Išguldyme esantis 
laiko sakinys: 

[...] neġ Abrômas bů / iau aß ęſmi. dP 13029

[...] e pierwey nili Abráhám był/ iam iu ieʃt. W3 13744

pateiktas aiškinant Evangelijos pagal Joną atkarpą, plg.: 

[...] pirm neġ Abrômas bů / aß eſsmi. dP 12728

[...] pierwey ni Abráhám był/ ia ieʃtem. W3 1359

[...] / pirm neng Abrahamas buwa / eſch eſmi. Vee 5321
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[...] Antequam Abraham fieret, ego sum. jn 8,58 
[...] πρὶν Ἀβραὰμ γενέσθαι ἐγὼ εἰμί. jn 8,58

jau anksčiau minėtas Mt 26,34 eilutę perteikiantis sakinys dP (jungiamuoju 
žodžiu ir šalutinio dėmens žodžių tvarka besiskiriantis nuo atitinkamo lenkiško 
sakinio): 

[...] ioġ ßi nákti / neg gaidís du kartú pragís / tris kartus mans vgîſsieś. dP 14828 
[...] i ty dʒiś tey nocy / pierwey ni dwákroć kur ʒápoie/ trʒykroć ſi mnie ʒáprʒyß     
W3 15412

turi identišką atitikmenį Išguldyme (tik šiuo atveju lenkiškame tekste ir nili pavar-
totas be pierwey), plg.:

[…] ßi nákt /neġ gaidîs du kartú pragís / tris’ kartús mans vſigſi. dP 15016

[…] tey nocy / nili kur dwákroć ʒápoie/ trʒy kroć ſi mnie ʒáprʒyß. W3 15618

dP 15915 sakinys (numanoma Mt 26,75 eilutės citata) turi jungiamąjį žodį pirm 
neg atitinkantį lenkišką pierwey ni, bet šio sakinio pagrindinio dėmens žodžių 
tvarka kiek kitokia (artimesnė graikiškam atitikmeniui), plg.:

[...] pirm neġ gaidís du kartú pragîs tris kartús vſigîſi mans. dP 15915

[...] pierwey ni kur dwákroć ʒápoie/ trʒykroć ſi mnie ʒáprʒyß. W3 16523 
[...] pirm neng gaidηs du kartu giedos / vſſigiſi mans trηs kartus. Vee 1964 
[...] “Priusquam gallus cantet, ter me negabis”. Mt 26,75
[...] πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι τρὶς ἀπαρνήσῃ με.· Mt 26,75

numanoma Mt 26,75 eilutės citata bretkūno Postilėje (iš keturių evangelijų 
sukompiliuoto teksto dalyje) laiko sakiniu perteikta panašiai29 (vertinant jungiamo-
jo žodžio parinkimą):

Pirm nei gaidis du giedos / tu mane tris kartus uſigini. bP i 3737

Lenkiško originalo siūlomo modelio parenkant jungiamąjį žodį neatitinka dP 27823 
sakinys su pirm neg, plg.: 

kurié pirṁ neġ intikéio / ne turéio bûṫ príwerſtí nei ſutremtí / bęṫ małônei turêio bûṫ łaiſtí 
ir pralidêti […]. dP 27823

ktorʒy ni vwierʒyli / nie mieli być […]. W3 28525

29 bretkūno Biblijos vertime atitinkamose eilutėse veiksmo laikas nurodomas parenkant kitokias raiškos 
priemones: prielinksninę konstrukciją su daiktavardžiu pirm gaidgihcʒo Mt 26,34 ir šalutinį laiko saki-
nį su jungiamuoju žodžiu pirm ne kaip: Pirm ne kaip Gaidis pragis Mt 26,75 (cituota pagal gelumbec-
kaitė 2002: 199).
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4  L e n t e L ė .  Laiko sakinių su jungiamuoju žodžiu neg vartosena 

jungiamasis žodis 
(su modifikato-
riumi)

bP dP sP 

santykinio vartosenos 
dažnumo vidurkis 
(bendrame sakinių 
su neg fone) 

pirm(a) neg 19 (100%) 33 (~57,9%) 5 (~38,5%) ~65,5%

neg – 9 (~15,8%) 2 (~15,4%) ~10,4%

neg(i) ... / pirma – – 2 (~15,4%) ~5,1%

pirma ... / neg(i) – 15 (~26,3%) 4 (~30,8%) ~19%

iš viso 19 57 13 100%

Laiko ribos sakinių 
Su (PIRM) NEG struktūra

dvejopos pirm sintaksinio vertinimo galimybės 

aprašant šalutinio dėmens su jungiamuoju žodžiu neg poziciją sudėtiniame 
sakinyje svarbu aptarti gretiminėje pozicijoje esančio pirm gramatinio vertinimo 
galimybes. Viena galimybė – greta neg einantį pirm laikyti pagrindinio dėmens 
sudėtyje esančiu atliepiamuoju žodžiu, kita – pirm neg vertinti kaip samplaikinį 
darinį (tuomet pirm kaip sudėtinio laiko ribos funktoriaus dalis priklauso šalutinio 
dėmens struktūrai). 

nagrinėjamų šaltinių laiko sakiniuose prieš pirm neg dažniausiai būna skyrybos 
ženklas. daukšos Postilėje 14 sakinių turi įkypą brūkšnelį prieš pirm neg (iš 23 
gretiminio pirm neg pavartojimo ne sakinio pradžios pozicijoje atvejų); bretkūno 
Postilėje laiko sakinių, kurie turi skyrybos ženklą prieš pirm neg, esantį ne sakinio 
pradžios pozicijoje, yra 11 (iš 13), o sirvydo Punktuose sakymų – 2 (iš 3), pvz.: 

[...] prámintas yra nůġ Anieło / pirm’ neġ pradéios îſcioie. dP 4233

ktore miánowáne ieſt od Anyołá/ pirwey nili ſi pocał w ywoćie. W3 43741

Schiteipo / pirm nei dangu giwas imtas ſtoios nůg iu akiu / paſſirodeſawiems Apaſch tams / 
po ſawa kenteghimu [...]. bP i 4129 

kai kuriuose sakiniuose – dP (8x), bP (2x), sP (1x) – pirm neg skyrybos žen-
klu nuo sakinio neatskirtas, pvz.:
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[...] wíeßpatiś mané apwîłdo nt’ prâdios kel ſawúi pirm’ neg k padâre iġ prâdios nůġ 
mi eſsmi aß padarîtas. dP 4410

[...] Pan mie oſignał ná poctku drog ſwoich / pierwey nili co vcynił ʒ poctku od 
wieku ieſtem ia ʒrʒadʒony [...]. W3 4328 

[...] chríſtus búwo pirm’ neġ iǯġ mergós vgime.’ dP 4434

[...] Chryſtus był pierwey nili ſi ʒ Pánny národił. W3 4341

[...] kurís wíſſa périno pirṁ neġ tâmpa. dP 2353

[...] ktory wßytko prʒewie / pierwey ni ſi oſtanie. W3 24340

Viename dP sakinyje (cituojant jn 4,49 eilutę) aptinkamas perskirtas gretiminės 
vartosenos pirm neg (pakartojama lenkiško originalo skyryba), plg.:

[...] vǯéik pirm’ /neġ numírs ſunús mánas. dP 3552

[...] sſtp pierwey / nili vmrʒe ſyn moy. W3 36612

[...] descende priusquam moriatur puer / filius meus. jn 4,49
[...] κατάβηθι πρὶν ἀποθανεῖν τὸ παιδίον μου. jn 4,49
[...] ateik pirm neig nůmirs waikas mana. Vee 1221 

kitur jn 4,49 sakinio citatos (bP ii 4741) ar jos perpasakojimo (dP 3579) saki-
niuose prieš pirm neg yra brūkšnelis, plg.:

[...] ateik / pirm neig numirſchta waikas mana. bP ii 4741

[...] todrnaġ ſkbinoś / idnt’ i namůſn’ atwęſt / pirm’ neġ io ſunús numirt. dP 3579 
[...] y prʒeto ſi ſpieył / áby go w dom prʒywiodł /pierwey niby mu ſyn vmárł. W3 36841

nevienodai užrašomi Lk 2,21 eilutę nusakantys bP i 1266 ir 1339 sakiniai, plg.: 

Kurio buwa pramintas nog Angelo / pirm neng ßiwate praſſideia. bP i 1266

[...] kuriu buwa pramintas nog Angelo pirm neng ßiwate praſſideia. bP i 1339

Kuriů buwa pramintas nůg Angela / pirm neng ßiwate praſſideia. Vee 2010 
[...] quod vocatum est ab angelo, priusquam in utero conciperetur. Lk 2,21 
[...] τὸ κληθὲν ὑπὸ τοῦ ἀγγέλου πρὸ τοῦ συλληφθῆναι αὐτὸν ἐν τῇ κοιλίᾳ. Lk 2,21 

Lk 2,21 eilutę nusakančio dP 5321 sakinio skyryba kitokia nei lenkiško origi-
nalo, plg.:

[...] kurſái búwo prâmintas nůg Angeło pirm neg iſcioie pradeios. dP 5321 
Ktore było naʒwáne od Anyołá / pierwey nili ſi w ywoćie poceło. W3 533 

ji skiriasi ir nuo šio sakinio variantų, esančių Išguldymų tekste, plg.: 

Kurís’ wârdas prámintas yra nůġ Angeło / pirm’ neġ iſcioi pradêios. dP 42313 
[...] naʒwane ieſt od Anyołá / pirwey nili ſi w ywoćie pocał. W3 43743 (dar plg. tą 
pačią mintį Išguldyme išreiškiančius panašios skyrybos dP 4233 ir dP 4236 sakinius). 
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skyryba dažniausiai rodo, kad gretiminės vartosenos pirm neg galėjo būti vertina-
mas kaip samplaika30, reikšme artima kol arba iki. dėl sakinių su negretiminės varto-
senos pirm ir neg egzistavimo net ir gretiminės vartosenos pirm tam tikrais atvejais 
būtų galima vertinti kaip atliepiamąjį žodį, t. y. pagrindiniam dėmeniui priklausantį 
elementą, nes pats pirm skambesys garantuoja gana intensyvų foninį, taigi ir reikšmi-
nį, stiprumą. semantinio akcentavimo poreikiu galima paaiškinti ir tokį dP laiko 
sakinio su negretiminiu pirm ..../ neg ... vertimą iš gretiminio pierwey ni, plg.: 

Atêio taḋ Saducéußaí Wießpátiésṗ / r norêio io raßtú pergałet’ / ródidami ioġ kelímas 
numíreliu ne gal’ bût: nes’ kitáiṗ wiena mote turêt turét’ ſęptînius wirûs / kuríůs cʒe pirm’ 
turêio / neġ númire. dP 34319 
[...] ktore tu miáłá / pierwey ni vmárłá. W3 35420

skyrybos variantai, stipri foninė pirm raiška ir semantinio akcentavimo poreikis 
leidžia manyti, kad pirm, prieš sudarydamas samplaiką su neg, buvo pagrindiniam 
dėmeniui priklausantis atliepiamasis žodis. tokiu atveju sudėtinio sakinio, praside-
dančio pirm neg, šalutinis dėmuo su neg būtų interpozicinis. Laikant pirm neg su-
dėtiniu jungiamuoju žodžiu, sakiniai, prasidedantys šiuo dariniu, būtų vertinami 
kaip prepoziciniai (dvejopo gramatinio interpretavimo galimybė 5 lentelėje pažy-
mėta rodykle). 

Pirmosios interpretacijos atveju interpoziciniais sakiniais būtų laikomi tik į pa-
grindinį dėmenį įsiterpiantys šalutiniai sakiniai, kurių veiksnys koreferentiškas su 
pagrindinio dėmens veiksniu, iškeltu į sakinio pradžią, plg.: 

Teyp ir Ʒiday / neygi ataio ßiamen / pienu ir medumi tekunćion / arba piłnon pieno ir 
medaus: daug wárgo tureio eydami per giras bayſias [...]. sP ii 25828

Ták y ydowie ni prʒyßli do iemi [...] mieli idc prʒeʒ puſtynie [...]. sP ii 25828

Kaiṗ anóii neġ mêłdeś ißęio iġ rubęi ſaw [...]. dP 1171

Jáko oná / nili ſi modliłá / wyßła ʒ gránic ſwuch [...]. W3 1182 

arba šalutiniai sakiniai, kurie patikslina pagrindiniam dėmeniui priklausančią laiko 
aplinkybę, plg.:

ſche nakti pirm nei gaidis du kartu giedos / tu mane tris kartus uſſiginſi. bP i 3654 

Laikantis požiūrio, kad šalutinio dėmens struktūrai net ir gretiminės pirm neg 
vartosenos atveju priskirtinas tik neg, prepozicinių sakinių statusą turėtų tik sakiniai 

30 Čia galima įžvelgti veikiant bendrus ikigramatinio kalbos lygmens principus (pre-grammar rules), pvz., 
kalbos intonacijos bei ritmikos dėsnius (kalbant pabrėžiami sunkiau nuspėjamos informacijos elemen-
tai; pabrėžiami svarbesnę informaciją perteikiantys elementai; konceptualiai viena kitai priklausančios 
informacijos atkarpos suliejamos bendru melodiniu kontūru, o pauzės tarp tokių informacinių atkarpų 
trukmė yra kognityvinio ryšio atitikmuo) ir išsidėstymo erdvėje dėsnius (spacing rules) – viena kitai 
konceptualiai priklausančios informacijos atkarpos išdėstomos arčiau viena kitos (givόn 2009: 326).
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su vieniniu neg (2 tokie sakiniai aptinkami dP, 1 sakinys – sP), plg. jau anksčiau 
cituotą 

[...] neġ Abrômas bů / iau aß ęſmi dP 13029 

ir 

Néſs neg kas gîs túrt / tad’ daug ǯáł dárnci ſiéłwart ir rupeſći paîmṫ ir nukſt túri. 
dP 10039

Abowiem ni kto nábedie máitnośći/ tedy śiłá proʒnych á ßkodliwych kłopotow [...] 
vćierpieć muśi. W3 10153

bei

Neygi atayt wieton karũocios daug dȧro vnt kielu ir vlićiu del gárbos Karalous. sP ii 16426

A ni prʒyid ná mieyſce koronácyi / wiele cʒyni ná vlicách ku chwale kroliewſkiey. sP ii 
16423

bet kurios interpretacijos atveju matomas polinkis šalutinius sakinius su (pirm) 
neg vartoti postpoziciškai (santykinis postpozicinių sakinių su neg vartosenos bP, 
dP ir sP vidurkis yra daugiau nei 50%). 

5  L e n t e L ė .  Šalutinio dėmens su jungiamuoju žodžiu neg pozicijos galimybės31

Šalutinis 
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skyrybą)

7 

→

2... /
pirm 
neg
1 
...pirm 
neg

8 
...pirm 
neg
1 
...pirm 
neg

8

→

2 2332 4

→

1 –

neg – – – 2 4 3 1 1 –

neg(i)... / 
pirma....

– – – – – – – 2

pirma... / 
neg(i)...

– – – – – 15 – – 4 

31 rodyklė žymi įvairias pirm priklausymo pagrindiniam ar šalutiniam dėmeniui galimybes. 
32 14 vnt. ... / pirm neg; 8 vnt. ...pirm neg; 1 vnt. pirm / neg .
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Laikant pirm 
neg šalutinio 
dėmens 
struktūros 
dalimi

7 
~36,8%

3 
~15,8%

9 
~47,4%

10 
~17,5%

6 
~10,5%

41 
~72%

5 
~38,5%

4 
~30,8%

4 
~30,8%

Laikant tik 
neg šalutinio 
dėmens 
dalimi

–
10 
~52,6%

9 
~47,4%

2 
~3,5%

14 
~24,5%

41 
~72%

1 
7 ,7%

8 
~61,5%

4 
~30,8%

tarinių ypatybės 

sudėtiniais prijungiamaisiais laiko sakiniais su neg perteikiamas dviejų veiksmų 
santykis laike, kai pagrindiniu dėmeniu nusakomas veiksmas vertinamas kaip vy-
kęs / vykstantis / vyksiantis iki šalutiniu dėmeniu nusakomo veiksmo ribos33 . 
gramatinės pagrindinio ir šalutinio dėmenų tariniais einančių veiksmažodžių sa-
vybės rodo, kad šie veiksmai paprastai vertinami kaip faktyvūs34 . 

Pagrindinio ir šalutinio dėmenų tarinių 
gramatinio laiko parinktys 

Visų trijų šaltinių tekstams būdingesnės laiko sakinių su to paties gramatinio 
laiko tariniais pagrindiniame ir šalutiniame dėmenyse fiksacijos (žr. 6 lentelę). 
dažniausias sakinių modelis Vbūtasis, neg Vbūtasis (santykinio dažnumo vidurkis visuo-
se trijuose šaltiniuose ~52%), pvz.:

Ponas Kriſtus po ſawo priſſikelimo iſch numiruſiu / bei pirm nei dangun ßenge / iſtate ir 
priſake Apaſchtalams koſani ſakiti po wiſſa ſwieta. bP ii 11124 

33 tipologiniuose tyrimuose prijungiamieji laiko santykiai tarp dviejų predikatų įvardijami kaip išreiškian-
tys before, after, when ryšį (plg. cristofaro 2005: 159). Lietuvių kalbai labiau tinka išsamesni apibūdi-
nimai, plg. sąvokų veiksmo laikas iki / po nurodytos ribos taikymą linksnių ir prielinksninių konstruk-
cijų sintaksei aprašyti (gelumbeckaitė 2002: 198–202). 

34 apie faktiškumo žymes before (iki) tipo santykius išreiškiančiuose prijungiamuosiuose sakiniuose (cris-
tofaro 2005: 62).
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Wíſſa ánȧs pirṁ inôio / praʒwelge / paketíno ir paſkirſt neġ ſtoioś. dP 3359 
Wßyſtkoć on pierwey wiediał / prʒeyrʒał / vmyſlił y roʒrʒdił / ni ſi sſtáło. W3 34550

sakinių modelio Vesamasis, neg Vesamasis užrašymų santykinis vartosenos dažnumo 
vidurkis ~6,7%, plg. sakinių pavyzdžius:

[...] todrînaġ pirm neġ i iiémus důſt’ / důſt’ iiémus dwáſi ſaw [...]. dP 20325

prʒeto pierwey nili i im dái / vyca im Duchá ſwego [...]. W3 21142

[...] ſweria pirm odius negi ku itaria [...]. sP ii 513

[...] way śłowá wprʒod / ni co wymowi [...].sP ii 513

sakinių modelio Vbūsimasis, neg Vbūsimasis santykinis vartosenos dažnumas ~10,3%, 
plg. sakinių pavyzdžius:

[...] o kġ patís’ êſiu / neġ míêſt ikakśíu? dP 12634 
[...] á co ſam ieść bd/ ni do miáʃtá doyd. W3 13329

Pirm’ neġ praßúks ikłáuſiſiu iůs. dP 21228 
Pierwey ni ʒáwołai / wyʃłucham ich. W3 22047

būdami sakinių su idant, norint sudedamąja dalimi, prijungiamieji laiko ribos 
sakiniai su neg abiejuose dėmenyse turi tariamąja nuosaka išreikštus tarinius, pvz.:

[...] idnt’ pirm’ kntêt kríi dweióp / neġ but nt’ Wíeno pakabíntas. dP 1741

[...] áby pierwey ćierpiał krʒy dwoiáki / niliby był ná iednym ʒawießony. W3 1835

Visuose trijuose tekstuose aptinkami jn 8,58 eilutės sakinio su esamojo laiko 
predikatu pagrindiniame dėmenyje ir būtojo laiko predikatu šalutiniame dėmeny-
je užrašymai. Šis sakinio modelis (pirm neg / neg Vbūt, Ves) neatitinka įprastinio 
semantinio standarto35 (kai šalutiniu dėmeniu nusakomas situacijos laikas vertinamas 
kaip vėlesnis už veiksmą, nusakomą pagrindiniu dėmeniu), nes juo išreiškiami ir 
tam tikro vienalaikiškumo tarp nusakomų situacijų santykiai, plg.:

Pirm nei Abrahamas ſtoioſi / aſch eſmi. bP i 3262 
/ pirm neng Abrahamas ſtoioſi / aſch eſmi. bP i 3207 
[...] pirm neġ Abrômas bů / aß eſsmi. dP 12728 
[...] pierwey ni Abráhám był/ ia ieʃtem. W3 1359

[...] pirm neg Abrahamas buwo, aβ eſmi. sP ii 10923

[...] pierwiey niż Abráhám był, iam ieśt. sP ii 11112

[...] pirm neng Abrahamas buwa / eſch eſmi . Vee 5321 

35 apie tai, kad esant before (iki) ryšiui priklausomasis dėmuo nurodo vėlesnį veiksmą negu pagrindinio 
dėmens veiksmas, žr. cristofaro (2005: 159).
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[...] antequam Abraham fieret, ego sum. jn 8,58
[...] πρὶν Ἀβραὰμ γενέσθαι ἐγὼ εἰμί. jn 8,58

6  L e n t e L ė .  sakinių su neg gramatinio laiko parinktys

sakinių modeliai bP dP sP

Vbūt, neg Vbūt 7 (~36,8%) 28 (~49%) 9 (~69,2%)

Vbūt, neg Vtariam – 1 (~1,8%) –

Ves, neg Ves 4 (~21%) 6 (~10,5%) 2 (~15,4%)

Ves, neg Vbūt 2 (~10,5%) 2 (~3,5%) 1 (~7,7%)

Ves, neg Vbūs 1 (~5,3%) 3 (~5,3%) 1 (~7,7%)

Vbūs, neg Vbūs 4 (~21%) 5 (~8,8%) –

Vliep, neg Vbūs / es 1 (~5,3%) (es) 3 (~5,3%) (būs) –

Vtariam, neg Vbūs – 4 (~7%) –

Vtariam, neg Vtariam – 5 (~8,8%) –

Pagrindinio dėmens tarinių ypatybės 

didžioji dalis prijungiamųjų laiko sakinių su neg turi episteminio modalumo 
pagrindinio dėmens predikatą (plg. 7 lentelėje pateikiamus duomenis). 

neiginys vartojamas išskirtinai retai – po sakinį daukšos ir sirvydo tekstuose36 . 
be to, šiuose sakiniuose neiginio vartosena nestandartinė (ne viso sakinio, bet tik 
dalies sakinio neiginys37). dP 43533 laiko sakinio struktūra ir reikšmė priklauso nuo 
daiktavardinio sakinio, kurio dalis jis yra, pagrindinio dėmens predikato: vertina-
mojo38 modalumo predikatas, reprezentuojantis teksto autoriaus nuomonę ir pri-
statantis kitų autorystei priskiriamą teiginį kaip nefaktinį39, neutralizuoja laiko sa-
kinio neiginį (propozicinės tiesos vertinimo prasme), plg.: 

[...] drſa blúnit’ / ioġ ne búwo pirm’ neġ vgime iġ Mergós Mariós. dP 43533

[...] śmiei błunić / e nie był pierwey nili ſi národił ʒ Pánny Máryey. W3 45116

36 dP 27823 sakinį galima interpretuoti kaip teigiamą, plg.: kurié pirṁ neġ intikéio / ne turéio bûṫ príwerſtí 
nei ſutremtí / bęṫ małônei turêio bûṫ łaiſtí ir pralidêti […]. 

37 sakinio neiginiu laikoma morfosintaksinė konstrukcija, kurios funkcija (siejama su pagrindiniu veiksmažo-
džiu) yra neigti sakinį. sakinio dalies neiginys gali veikti tik vieną sakinio dalį, plg. Miestamo (2005: 3t).

38 apie vertinamuosius predikatus žr. holvoet, judžentis (2003: 168–169). 
39 apie pagrindiniame dėmenyje esančio neiginio ar negatyvaus elemento poveikį prijungiamajam dėme-

niui plg. cristofaro (2005: 31; 36–37).
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sP i 14327 sakinyje pagrindinį neiginio krūvį prie savęs pritraukia pirm40, todėl 
juo pasakoma propozicija taip pat gali būti vertinama kaip teigiama (sakinio funk-
cija – pasakyti, kada dievas pasirodė bažnyčioje), plg.:

ir pats Diewas ne pirma paſirode banićioi Salamano / negi buwo tobułay padarita ir pa-
baigta. sP i 14327 
I ſam Bóg nié pierwey śi pokaʒał w kośćiélé [...] / a41 był doſkonalé vcʒynióny y dokóńcʒony. 
sP i 14331

(dabartinėje kalboje šio sakinio struktūra būtų kitokia42.)
Pagrindinio dėmens tariniais einantys episteminio modalumo predikatai ir reta 

neiginio vartosena gali būti susijusi su viena iš svarbesnių laiko sakinių su neg 
funkcijų – šiais sudėtiniais sakiniais perteikiama informacija apie veiksmų seką 
(įvykusią arba turinčią įvykti), kurios faktyvumu naratorius neabejoja. 

Šalutinio dėmens tarinių ypatybės 

bP, dP ir sP tekstuose esančių laiko sakinių su neg šalutinio dėmens tariniais 
eina tik asmenuojamosios43 veiksmažodžių formos. neiginys šalutiniame dėmeny-
je nevartojamas. 

Šalutinio dėmens tariniais dažniausiai eina įvykio veikslo veiksmažodžiai, per-
teikiantys rezultatinį arba ribinį veiksmo aspektą, plg.: 

Bet ne iu dweiu teipo pramintas buwa / Net paties Diewo per Angela Schwenta Gabrie-
la / pirm nei praſſideia ßiwate. bP i 1352 
Biloia iopi Karaliſchkis Wieſchpatie / ateik / pirm neig numirſchta waikas mana. bP ii 
4741 

Įvykusio veiksmo nuoroda kartais perteikiama ir būtojo laiko eigos veikslo veiks-
mažodžiais, plg.: 

40 talmy givóno nuomone, neiginio veikimo apimtis sakiniuose, turinčiuose neprivalomų / fakultatyvių 
sakinio elementų, tokių kaip prieveiksmiai, keičiasi. tokie fakultatyvūs elementai sakiniuose su neigi-
niu pritraukia prie savęs visą neiginio galią (givόn 2001 i: 381–382). sakiniuose, neturinčiuose tokių 
elementų, neiginio galia pirmiausia siejama su veiksmažodžiu, plg. givόn (2001 ii: 230). apie neiginio 
valdos linijinį pobūdį, plg. huddleston, Pullum (2002: 717, 782).

41 apie samplaikinį nie pierwey a pobūdį plg. klemensiewicz ir kt. (1955: 468).
42 dabartinėje kalboje paprastai vartojami variantai, kuriuose sakinio elementai išsidėsto kitaip, plg.: [...] 

pasirodė bažnyčioj ne anksčiau, nei [ji] buvo tobulai padaryta arba [...] nepasirodė bažnyčioj anksčiau nei 
[ji] buvo tobulai padaryta .

43 Vytautas ambrazas pateikia bretkūno Biblijos vertime vartojamų sakinių su pirm nei ir dalyviu pavyz-
džių (ambrazas 2006a: 453).
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[...] pirma nieig dawe monnu Diewas Ʒydamus / łaydo weiu / idant iami nupuſtu. sP 
ii 9132

[...] e ni mánn dał Bog Ʒydóm / wprʒod wiátr poſłáł [...]. sP ii 9132

7  L e n t e L ė .  Prijungiamųjų laiko sakinių su neg gramatinės ypatybės

sakiniai su 
(pirm) neg bP dP sP santykinis varto-

senos vidurkis

sakinys su neg turi 
gretiminės ar ne-
gretiminės varto-
senos pirm

19 (100%) 48 (84,2%) 11 (84,6%) (~89,6%)

teigiamas pagrin-
dinio dėmens 
predikatas

19 (100%) 56 (~98,2%) 12 (92,3%) (~96,4%)

Pagrindinio dė-
mens predikatas 
su neiginiu

– 1 (~1,8%) 1 (7,7%) (~3,2%)

episteminio mo-
dalumo pagrindi-
nio dėmens 
predikatas 

17 (~89,5%)44 45 (~78,9%)45 12 (~92,3%) (~86,7%)

deontinio moda-
lumo pagrindinio 
dėmens predikatas 

2 (~10,5%) 11 (~19,3%) – (~10%)

semantinės laiko sakinių su (pirm) neg galimybės

sakiniais su neg akcentuojama veiksmų išsidėstymo tvarka, kuri gali būti nusa-
koma ikoniškai46, pvz.:

44 iš jų 4 vnt. su būsimojo laiko predikatais.
45 iš jų 6 vnt. su būsimojo laiko predikatais.
46 ikoniškumas suprantamas kaip polinkis įforminti kalbines struktūras pagal panašumą su patirtimi, pvz., 

pasakojant ikoniška veiksmų seka veiksmus pateikia eiliškumo, pagal kurią veiksmai vyko / turėtų 
vykti, tvarka. daugiau apie ikoniškumą žr. croft (1990: 164, 194), apie ikoniškumo principus sintak-
sėje ir biologinį ikoniškumo kodų pagrindą žr. givón (1990: 966–984), apie ikonišką motyvaciją kaip 
atitikimą tarp lingvistinės struktūros ir lingvistinės reikšmės, kai sudėtinio sakinio dėmenų tvarka 
atitinka loginius ryšius tarp veiksmų, žr. haiman (1985: 11), cristofaro (2005: 8).
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[...] vǯéik pirm’ / neġ numírs ſunús mánas. dP 3552
47 

ar neikoniškai, pvz.:

[...] kuris negi mogu karalum ir wieβpatim paſtate / pirma namus iam graus ir idabintus 
[...] padare. sP i 14317

sakiniams su neg būdinga dvejopa semantinio vaizdo pateikimo (ir funkcinio 
pavartojimo) galimybė: įprastinės ir išskirtinės veiksmų sekos nusakymas. 

Įprastinė (nežymėta) veiksmų seka nusako tikrovėje įprasto dviejų veiksmų sa-
vitarpio santykį, pvz.: 

[...] ir muſu Tiewu tiewai tokie ira buwen / pirm neig Diewas iemus ſawa Schwenta ßodi 
atſiunte. bP i 1542 

nemaža dalis (vidutiniškai ~44%) bP, dP, sP esančių laiko sakinių su neg 
nusako neįprastą (žymėtą) veiksmų eigą/seką: 

chríſtus búwo pirm’ neġ iǯġ mergós vgime.’ dP 4434 
Chryſtus był pierwey nili ſi ʒ Pánny národił. W3 4341

Kurio buwa pramintas nog Angelo / pirm neng ßiwate praſſideia. bP i 1266 

[...] kurís wíſſa périno pirṁ neġ tâmpa. dP 2353 
[...] ktory wßytko prʒewie / pierwey ni ſi oſtanie. W3 24340

[...] kuris pirm negi kas io mełde / pats [...] prałkie iu małdas / paweyʒdeio vnt reykáłu iu. 
sP ii 1032

[...] ktory wprʒod ni go kto prośił śam [...] vprʒedil ich modły [...]. sP ii 1032

[...] ghis ſcho ſergancʒio mogaus apſijm / ghi netiktai odeis prieſch Phariſeuſchus uſſto-
dams / bet ir io ligga prawaridams / pirm nei ghi ſerganſis meldʒ [...]. bP ii 42523 

[...] tai wíſſa prâneſſe pirṁ neġ ſtóios. dP 2352

[...] to wβytko opowiedieć racył/ pierwey ni ſi ſtało. W3 24339

dvejopa laiko sakinių su neg semantinė galimybė rodo glaudų šių sakinių struk-
tūros ir jų vartosenos specifinio pobūdžio diskursuose ryšį – sakiniais su neg galė-
jo būti nusakoma ne tik įprastinė veiksmų seka, kuria siekiama atkreipti dėmesį į 
veiksmų išsidėstymą ar gretimumą vienas kito atžvilgiu, bet ir neįprasta veiksmų 
seka, siejama su apibūdinamųjų subjektų išskirtinumu. 

sakinių su (pirm) neg vartosenos lauką aptariamuosiuose raštuose stiprino ne tik 
tekstų autorių siekis kuo labiau atitikti pirminių šaltinių48 siūlomą sakinio modelį, 

47  jau cituotų sakinių originalai nebekartojami.
48  apie konkretizavimą ir interpretavimą verčiant biblijos tekstus plg. aleknavičienė (2008: 31).
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bet ir pamokslo žanro nulemtas poreikis interpretuojant pirminius šaltinius pakar-
toti svarbesnes perikopių citatas. 

8  L e n t e L ė .  Laiko sakiniai su neg: semantiniai veiksmų sekos nusakymo būdai 

bP dP sP

Veiksmų
seka

neikoniška ikoniška neikoniška ikoniška neikoniška ikoniška

n
ež

ym
ėt

a

Ž
ym

ėt
a

n
ež

ym
ėt

a

Ž
ym

ėt
a

n
ež

ym
ėt

a

Ž
ym

ėt
a

n
ež

ym
ėt

a

Ž
ym

ėt
a

n
ež

ym
ėt

a

Ž
ym

ėt
a

n
ež

ym
ėt

a

Ž
ym

ėt
a

g
ra

m
at

in
io

 la
ik

o 
pa

rin
kt

ys būtojo 2 – 2  3 4 1 8 16 6 1 2 –

esamojo – 1 – 3 1 2 2 – 1 – 1 –

būsimojo –  4 – – 4 – 1 – – – – –

tariamo-
sios n. – – – – – – 5 – – – – –

Mišrios –  3 1 – 3 2 4 4 1 1 – –

iš viso

2  8 3 6 12 3 20 22 8 2 3 –
10 
(~52,6%) 
(žymėta 
seka 
~42,1%)

9 
(~47,4%) 
(žymėta 
seka 
~31,6%)

15 
(~26,3%) 
(žymėta 
seka 
~5,3%)

42 
(~73,7%)
(žymėta 
seka 
~38,6%)

10 
(~76,9%)
(žymėta 
seka 
~15,4% 

3 
(~23,1%)

iŠVados

senajai lietuvių kalbai būdingi laiko sakiniai su (pirm) neg jono bretkūno, Mi-
kalojaus daukšos ir konstantino sirvydo pamokslų rinkinių tekstuose buvo varto-
jami dar gana dažnai (sudaro vidutiniškai apie penktadalį visų šiuose raštuose laiko 
ribą nurodančių sakinių).

dabartinėje kalboje jau išnykę laiko sakiniai su neg be atliepiamųjų žodžių dar 
vartojami daukšos Postilėje ir sirvydo Punktuose sakymų. daukšos Postilėje sakiniai 
su neg kai kur dar vartojami nepriklausomai nuo lenkiško originalo.

Perikopėse esantys laiko sakiniai su jungiamaisiais žodžiais pirm neg ir neg ati-
tinka Vulgatos laiko sakinius su jungiamaisiais žodžiais priusquam arba antequam 
ir graikiško nt laiko sakinius su πρὶν arba πρὸ τοῦ, bet nuoseklaus ryšio su anti-
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kinių kalbų siūlomais sakinių modeliais nesama. didesnis struktūrinis panašumas 
pastebimas tarp identiškas biblijos eilutes nusakančių prijungiamųjų laiko sakinių 
su (pirm) neg skirtinguose lietuviškuose šaltiniuose – juose vartojami laiko sakinių 
jungiamieji žodžiai neg arba pirm neg sutampa (įvairūs tik paties neg variantai) ir 
atitinka Vilento Evangelijų bei Epistolų tekste esantį vieninio neng ar gretiminės 
vartosenos pirm neng parinkimą. 

Pozicijos ir skyrybos požiūriu įvairuojantys jungiamojo žodžio pirm (...) neg 
užrašymai daukšos ir sirvydo raštuose gali būti vertinami kaip ženklas, rodantis 
jungiamojo žodžio neg jungimąsi su atliepiamuoju žodžiu pirm į vieną sudėtinį 
jungiamąjį žodį. bretkūno Postilės pirm neg galima laikyti jau susiformavusiu su-
dėtiniu jungiamuoju žodžiu – skyrybos ženklas laiko sakiniuose su pirm neg var-
tojamas nebent prieš visą pirm neg, bet ne tam, kad perskeltų pirm neg pusiau. 

Laiko sakinių su (pirm) neg semantinės galimybės rodo glaudų šių sakinių struk-
tūros ir jų vartosenos specifinio pobūdžio diskursuose ryšį – sakiniais su (pirm) neg 
galėjo būti nusakoma ne tik įprastinio, bet ir netipiško veiksmų išsidėstymo seka, 
skirta apibūdinamųjų subjektų išskirtinumui nusakyti. 
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LkŽe – Lietuvių kalbos žodynas, elektroninis variantas, redaktorių kolegija: gertrūda nak-
tinienė (vyr. red.), jonas Paulauskas, ritutė Petrokienė, Vytautas Vitkauskas, jolanta za-
barskaitė. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2008. www.lkz.lt.

nt – nestle eberhard, aland kurt 31999: Novum Testamentum Graece et Latine. stuttgart: 
deutsche bibelgesellschaft.

sP i – Pvnkty Kaʒan od adventu a do Postu, Litewskim Izykiem, ʒ wytłumácʒieniem ná 
Polskie prʒeʒ Ksidzá Konstantego Sʒyrwida [...] W Wilnie [...] Roku 1629 in Šyrwids Punk-
tay sakimu (Punkty kazań) [...] litauisch und polnisch mit kurzer grammatisher einleitung 
herausgegeben von dr. franz specht. göttingen, 1929.
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sP ii – Pvnkty Kaʒan na Post wielki Izykiem Litewskim Przeʒ W. X. Constantego Sʒyrwida [...] 
W Wilnie [...] Roku 1644 in Šyrwids Punktay sakimu (Punkty kazań) [...] litauisch und polnisch 
mit kurzer grammatisher einleitung herausgegeben von dr. franz specht. göttingen: Van-
denhoeck & ruprecht, 1929. 

Vee – V i l e n t a s  b a l t r a m i e j u s  1579: Euangelias bei Epiſtolas [...] pilnai ir wiernai 
pergulditas ant Lietuwiſchka Sʒodʒia / per Baltramieju Willenta [...] Metu M. D. LXXIX. 

Vulg – Vulgata. cit. iš nestle eberhard, aland kurt 31999: Novum Testamentum Graece et 
Latine. stuttgart: deutsche bibelgesellschaft.

W3 – Postilla Catholicka Mnieyſza. Prʒeʒ D. Iakuba Wvyka [...] W Krakowie, 1590. – Mika-
lojaus Daukšos 1599 metų Postilė ir jos šaltiniai, par. jonas Palionis. Vilnius: baltos lankos, 
2000. 
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temporal clauses with conjunction neg 
in old Lithuanian Writings

s u M M a ry

the article gives an overview of the structure and semantics of subordinate clauses of time bound-
ary with the conjunction (pirm) neg in old Lithuanian writings (in texts of j. bretkūnas’ Pos tilla 
(1591), M. daukša’s Postilla (1599) and k. sirvydas’ Punktai sakymų (i – 1629, ii – 1644)). 

temporal clauses with the conjunction (pirm) neg were used to express a usual (unmarked) 
or unusual (marked) temporal relationship of events (posteriority). 

in all these texts most frequent are temporal clauses with the compound conjunction pirm 
neg (only the compound conjunction pirm neg is used in temporal clauses in bretkūnas’ Postilla). 
temporal clauses introduced by the single conjunction neg (no longer used as temporal conjunc-
tion in Modern Lithuanian) are fixed in daukša and sirvydas. some temporal clauses of daukša 
and Wujek have divergent conjunctions. one such clause with neg in daukša’s pericopes has a 
structural similarity with its equivalent in Vilentas Euangelijos bei Epistolos (1579)). 

Įteikta 2011 m. sausio 3 d.
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Moksl inių tyr imų kr yptys : lyginamoji baltų ir kitų indoeuro-
piečių kalbų gramatika, baltų religija ir mitologija, šaltiniotyra.

M. stryikoWskio VeikaLo 
KRONIKA POLSKA, LITEWSKA, 
ŻMóDZKA I WSZySTKIEJ RUSI 
teoniMai: CHAURIRARI
theonyms in M. stryikowski’s work 
Kronika Polska, Litewska, Żmódzka 
i wszystkiej Rusi: Chaurirari

a n otac i ja 

studijoje analizuojama Motiejaus stryikowskio veikale Kronika Polska, Litewska, Żmódzka i 
wszystkiej Rusi (1582) paminėto teonimo Chaurirari etimologija ir šios dievybės funkcijų raida. 
Vienintelį, moksliniais argumentais grįstą, šio dievo vardo kilmės aprašą iki šiol pateikė tik 
Vladimiras toporovas. deja, toporovo rekonstruotas *Kaur-aris ‚rusvos spalvos (ugnies simbo-
likos elementas) arklio dievybė‘, remiantis darybiniu tatpuruṣa kompozito modeliu, yra kazuis-
tinis dėl rekonstruotos antrojo sando lyties bl. *aris ‚arklys‘, nepaliudytos jokiame baltų rašy-
tiniame šaltinyje. toks aiškinimas kelia didelių abejonių ir dėl mitologinės motyvacijos, mat 
nei baltų, nei slavų religinėje sistemoje nėra žinomas arklio – dievybės (!!!) – kultas (išskyrus 
rudimentinius totemizmo reliktus). remiantis nauja teonimo etimologija bei dievybės funkci-
jų analize, teigiama, kad dievybės vardas Chaurirari nėra ἅπαξ λεγόμενον, kaip manyta iki šiol. 
spėtina, kad šis teonimas reflektuoja keliuose XViii a. Mažosios Lietuvos leksikografų ir kul-
tūros veikėjų darbuose užfiksuotą nomen proprium (teonimą) Kaukarius ‚kalnų dievas‘ (jokūbo 
brodovskio ir kristijono gotlybo Milkaus žodynai). be minėto teonimo analizės, taip pat pa-
teikiami dar kelių, iki šiol, spėtina, klaidingai su Chaurirari sietų leksemų kilmės aprašai (subst. 
r. dial. кар ‚medinis plaktukas žuviai apsvaiginti‘, verb. r. dial. кариться‚ pykti; raukytis, būti 
niūriam, paniurusiam; būti išdidžiam; būti užsispyrusiam‘).

 e s M i n i a i  Ž o d Ž i a i: tatpuruṣa kompozitas, ἅπαξ λεγόμενον; progresyvinė asimiliacija, reg-
re syvinė asimiliacija; morfofonetinė transpozicija, teonimas.

 k e y W o r d s:  tatpuruṣa compound, ἅπαξ λεγόμενον; progressive, regressive assimi-
lation; morphophonetic transposition, theonym.
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a n n otat i o n

the study deals with the topics of etymological analysis and brief nascence (consequently, 
a hierarchical position in the baltic pantheon) of the theonym Chaurirari mentioned in Maciej 
stryikowski’s work Kronika Polska, Litewska, Żmódzka i wszystkiej Rusi (1582). the one and 
only scientific examination of the issue was carried out by Vladimir toporov. it must be 
stated with many regrets that tatpuruṣa composite Lith. *Kaur-aris ‘tawny tint (element of fire 
symbolism) horse deity’, reconstructed by the author of the hypothesis, is not acceptable due 
to reconstruction motivation of unauthenticated (in any written source of baltic mythology and 
religion) balt. *aris ‘horse’.

Providing that non-existence of a horse-deity cult in baltic and slavic religious systems, 
save totemic vestiges, such an interpretation is doubtful in relation to mythological motivation. 
being based on the new theonym etymology and analysis of the deity functions, a proposition 
has been made that Chaurirari could not be interpreted as ἅπαξ λεγόμενον. the lexeme may 
be correlated with nomen proprium (theonym) Kaukarius ‘ghats god’, which is mentioned in 
several Lithuania Minor lexicographical lexicons of the 18th century (brodowski’s and Milke’s 
thesauruses). save the mythologeme, the study presents an analysis of russ. dial. кар ‘mallet 
used to knock out a fish’ and russ. dial. кариться ‘to sulk; to wince, to gloom; to stand tall; 
to recalcitrate’, which were wrongly classed as baltisms.

„[…] etiam interpretatio nominis habet acumen, cum 
ad ridiculum convertas, quamobrem ita quis vocetur […]“ 
(cicero De oratore 257)

Pirmą kartą lietuvių ir žemaičių dievybę Chaurirari rašytiniuose šaltiniuose mi-
ni Motiejus stryikowskis veikale Kronika Polska, Litewska, Żmódzka i wszystkiej 
Rusi (stryikowski 1582: 144): „chaurirari końſki bog, temu pietuchy roſłe, cerſtwe, 
rożney barwy ofiarowali, aby ſię też konie takie mnożyły, á kiedy go o pokoy proſili 
od ich nieprzyiacioł [bo go też mieli za boga woyny] iak grekowie y rzymianie 
Marſa, tedy za piecem na ſiodłach ſiedząc ofiary y modły mu czynili.“

Šį sakinį dominykas urbas (brMŠ ii 546) verčia taip: „chaurirari, žirgų dievas; 
tam aukodavo gaidžius, augalotus, stiprius, įvairių spalvų, kad ir žirgai veistųsi tokie, 
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o kai jį maldaudavo taikos, kad priešai nepultų (nes jį laikė ir karo dievu), kaip 
graikai ir romėnai Marsą, tai užpečky ant balnų sėdėdami, jam meldėsi ir aukas 
aukojo.“ identiškai šį sakinį į vokiečių kalbą anksčiau yra išvertęs Vilhelmas Mann-
hardtas (1936: 330), į rusų kalbą – Vladimiras toporovas (Топоров 2000: 173).

deja, urbas sakinio pradžią verčia gana laisvai (le. temu ‚todėl‘ (Linde V 616) 
keičia į ‚tam‘, kurį galima suvokti kaip parodomojo įvardžio lie. tas datyvo linksnį), 
o pabaigą interpretuoja abejotinai, mat pateikia informaciją, apie kurią stryikows-
kis net neužsimena – taip iškreipiama šios mitologemos uzualinė reikšmė:

i. jis nerašo apie jokį „užpečkį“, t. y. užkrosnį, mat nei lietuviai, nei žemaičiai 
stryikowskio gyvenamuoju laikotarpiu – XVi a. – jokių krosnių, už kurių būtų 
galima užlįsti ir ten aukoti, nestatė (į šį labai svarbų faktą dėmesį anksčiau yra at-
kreipęs rimantas balsys (2006: 176)1), o tam tikru būdu sukraudavo nesumūrytų 
akmenų krūvą (krūsnį (tokios buvo ne tik gyvenamųjų patalpų, bet ir pirties, jaujos 
krosnys)) duobėje ar ant aslos arba tiesiog kūrendavo ugnį trobos ar pirkios ugnia-
vietėje (atviruose ugniakuruose; plačiau žr. Le V 234); akmenines krūsnis plūkti-
nėmis ir plytinėmis krosnimis imta keisti tik XiX a. viduryje (Le Xiii 223–225).

tokius pat faktus, t. y. dūminę pirkią be jokių krosnių, mini ir janas dlugoszas 
(Longinus). apibūdindamas lietuvių buitį, jis teigia, kad lietuviai kartu su gyvuliais 
gyveno dūminėse pirkiose: „nulius illi stubarum aut aedificiorum nobilium, sed 
tantummodo tugurii unius ūsus […]. in ea domo se, uxores, pignora, servos, 
ancillas, pecus, armentum, frumentum et omnem supellectilem condunt […]“ 
(brMŠ i 560–561) (dar žr. Łowmiański 1989: 82). apie dūminę pirkią pasakoja ir 
Pilypas kalimachas: „[…] ignis in medio tugurii, circa quem accubitus ac discu-
bitus sine loci alicuius electione aut observantia, neque ullius rei domesticae ordo 
aut disciplina“ (brMŠ i 601). johanneso boemo aubiečio teigimu, lietuviai dera-
mų gyvenamųjų namų neturi: „Vaporaria seu stubas habent nullas“ (brMŠ ii 358). 
Panašią informaciją pateikia ir sigismundas herberšteinas: „in humilibus casis, iisque 
oblongioribus vitam ducunt, in quibus ignis in medio conservatur […]. solent 
enim sub eodem, quo ipsi habitant, tecto, sine ullo interstitio pecora habere“ (brMŠ 
ii 393). janas Łasickis taip pat pasakoja apie dūminį būstą (‚landynę‘): „Mapalia, 
quae turres appellant, sursum angusta, atque qua fumus et foetor exeat, aperta, ex 
tignis, asseribus, stramine, corticibus faciunt, in his homines cum omni peculio, 
in pauimento tabulato stante, habitant“ (brMŠ ii 579).

1 balsys (2006: 314) lygina urbo pateikto vertimo informaciją su Lasickio veikale De Diis Samagita-
rvm […] neva panašiu mitologiniu faktu – dievo Pesseias slėpimusi už židinio tarp ką tik atsivesto 
prieauglio. deja, stryikowskis nemini jokio židinio (žr. toliau), o Pesseias (šio teonimo kilmei skirti-
nas atskiras darbas) slepiasi ne tarp ką tik atsivesto prieauglio, mat lo. pullos reiškia visai kitą sememą 
(plg. Lasickis 1969: 42) – ją galima teisingai interpretuoti, tik tinkamai aprašius minėto teonimo 
kilmę (dar žr. kregždys 2010: 51–52).
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tiesa, henrikas Łowmiańskis (1935: 43) teigia, kad diduomenės gyvenamieji 
pastatai (curiae, villae) labai skyrėsi nuo dūminėse pirkiose gyvenusiųjų. deja, itin 
patikimų duomenų apie senuosius buitinius baltų pastatus nėra išlikę, išskyrus 
pasakojimus apie religinio pobūdžio statinius ir gyvenvietes (plačiau žr. kregždys 
2009: 131–133, 150–152).

ii. brMŠ pateikiamas blogas frazeologizmo le. za piecem ſiedząc vertimas, mat 
le. za piecem siedzieć reiškia ne ‚užpečkyje sėdėti‘, kaip nurodoma brMŠ („užpeč-
ky […] sėdėdami“), bet ‚tyliai sėdėti = ramiai elgtis‘ (Linde iV 676). be to, pre-
pozicinė konstrukcija na ſiodlach reiškia ne ‚ant balnų sėdėdami‘, bet ‚raiti‘, plg. 
le. siodło (metonim.) ‚zum reiten‘ (Linde V 243). Vadinasi, stryikowskis pabrėžia, 
kad dievui buvo aukojama tyloje resp. ramiai elgiantis.

taigi Baltų religijos ir mitologijos šaltiniuose urbo pateikiamą dievybę Chaurira-
ri apibūdinantį stryikowskio teksto vertimą reikėtų vertinti kaip koreguotiną: „chau-
rirari, žirgų dievas; todėl aukodavo didelius, stiprius, įvairių spalvų gaidžius, kad 
ir žirgai tokie veistųsi, o kai jį prašė gelbėti nuo priešų (nes jį laikė ir karo dievu) 
kaip graikai ir romėnai Marsą, tuomet ramūs raiti jam meldėsi ir aukas aukojo.“

antikinių motyvų paminėjimas suponuoja teiginį, kad stryikowskis pateikia ne 
autentišką informaciją, bet prasimanymus, mat graikų ir romėnų apeigos arėjui 
resp. Marsui buvo atliekamos triukšmingai (plg. žynių salijų šokius (plačiau žr. 
zieliński 1999: 229; cM 505)), t. y. šių dievų funkcinė (taip pat ir prigimtinė) 
konotacija sieta su judėjimu, triukšmu, aistringumu (jis nulemdavo ir žmonių 
vaisingumą) ir pan. (plg. Нильссон 1998: 154; Тахо-Годи 1999: 92, 112, 136, 
151, 205, 229, 261, 289, 299, 526, 530, 596–597, 656; zieliński 1999, 113, 115, 
118–119, 354). be to, nevertėtų ignoruoti seniai žinomo fakto, kad arėjas yra ne 
graikų, bet trakų2 dievybė (Тахо-Годи 1999: 289), kurių vitališkumas išjuokiamas 
jau iliadoje. galima atsargiai spėti, kad neaiškios reikšmės teonimą stryikowskis 
mėgino interpretuoti, susiedamas jį su panašiai skambančiais lietuvių kalbos žo-
džiais – galbūt lie. kãras ‚krieg‘, kaip ir vėliau juo sekę autoriai (žr. toliau). jo 
minima informacija apie ramų aukojimą, matyt, yra paties autoriaus prasimanymas, 
būdingas naujojo tikėjimo išpažinėjams, siejusiems pagoniškas apeigas su krikš-
čioniška tradicija (apie tai žr. kregždys 2009, 141–142, 165–166). todėl stryi-
kowskio teiginys apie dievybės karinę funkciją, lyginant ją su graikų arėjumi ir 
romėnų Marsu, matyt, traktuotinas kaip eseistinis-beletristinis. taigi atsargiai 
galima teigti, kad autentiškais laikytini du faktai: 1) dievybės vardas yra Chauri-
rari; 2) Chaurirari – ‚žirgų dievas‘.

2 Minėtina, kad šios dievybės vardas užfiksuotas kretos ir Mikėnų kultūros laikotarpio rašto paminkluose 
(Казанскене, Казанский 1986: 140–141), todėl morfologinė žodžio struktūra gali būti helėniška, bet 
kulto ypatybes iki šiol linkstama vertinti kaip superstatines, nulemtas Mažosios azijos tautų poveikio.
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balsys (2006: 134, 152, 154), aptardamas galimas Chaurirari skirtas apeigas, itin 
daug dėmesio skiria gaidžio aukojimui aprašyti. jis taip pat išvardija beveik visus 
mėginimus paaiškinti teonimo kilmę: dionizas Poška (LM i 41) jį suvokia kaip 
Szaurirar; simonas stanevičius (LM i 95) dėl lietuvių kalbai nebūdingos tokios 
fonetinės ir morfologinės struktūros lyties apskritai abejoja jos autentiškumu; Mann-
hardtas (1936: 339) atsargiai spėja, kad teonimą galima būtų skaityti kaip karorius 
ir sieti jį su lie. kãras ‚krieg‘. algirdas julius greimas (1990: 418) vardo kilmės 
neaiškina, tik pripažįsta, kad iki šiol niekam nepavyko to padaryti, nors neatmeta 
galimybės mitologemą aiškinti kaip vieną Velino epitetą, t. y. anot jo, ši „karo 
žirgo […] epifanija apibūdina neabejotinai vieną svarbiausių Velino funkcijų.“ yra 
ir daugiau mėginimų atskleisti Chaurirari kilmę, tačiau jie nepagrįsti lingvistiškai, 
todėl ir nevertintini. na, o jonas balys konstatuoja, kad šio teonimo reikšmės 
„sveiku protu jau niekas nebegalės išspręsti“ (jbr ii 56). tokio teiginio svarumu, 
žinoma, reikėtų labai abejoti, mat „[…] имя в своей тайне превышает способности 
«среднего» человека, находящегося вне пространства, в котором можно 
уразуметь тайну имени и именословия“ (Топоров 2004: 373).

Paskutinį ir vienintelį moksliniais argumentais grįstą šios dievybės vardo mor-
fologinės raidos aprašą mėginęs pateikti toporovas (Топоров 2000: 172–174; 2006: 
190–194) iškėlė naują, bet visiškai neįtikėtiną žodžio kilmės hipotezę3. Žinoma, 
reikia sutikti su jo labai argumentuotu (pateikiami prūsų ir lietuvių kalbos pavyz-
džiai: pr. chelmo ‚kepurė‘ gra 61 ↔ pr. kelmo ‚t. p.‘ grg 40 (plg. PeŽ ii 160) ir 
kt.) teiginiu apie inicialinio Ch- tarimą kaip K- (Топоров 2000: 174; 2006: 190), 
tačiau teonimo etimologinė analizė yra kazuistinė. teigdamas, kad Chaurirari yra 
lapsus calami reprezentantas (plg. „[…] вторая половина имени (-rari) есть 
результат весьма распространённой графической ошибки удвоения слога […]“ 
(Топоров 2000: 174–175; 2006: 190)), rekonstruoja lytį *Kaur-aris ‚rusvos spalvos 
(ugnies simbolikos elementas) arklio dievybė‘, neva suponuojančią dvejopą dary-
binį modelį: 1) sufiksinį vedinį lie. *kaur- + suff. -ar-is ← subst. lie. káuras ‚pe-
lėsiai, mūsai, kaužai‘ bŽ 371, j, kl; ‚sukietėjusi nemazgotų indų riebalų pluta‘ j 
(LkŽe) arba subst. lie. kaũras ‚plaukas, gauras‘ j, jnš, VoL 327 (LkŽe) – todėl 
mitologema reflektuoja koloristinį denotatą ,širmumas, žilumas, rusvumas‘; 2) kom-
pozitą lie. *kaur- ‚pelėsio spalvos objektas‘ + lie. *ars ‚arklys‘ (∼ bžn. sl. орь 
‚eržilas‘, r. орь ‚žirgas‘, č. oř ‚t. p.‘, hidr. le. Orz ‚narevo upės intakas‘, Orzyc ‚t. p.‘, 
s. le. orz (dar žr. Фасмер iii 155)).

Pirmoji toporovo hipotezė sunkiai pagrindžiama semantiškai, mat suff. -ar- 
vedinys *Kaur-aris, remiantis šio sufikso lietuvių kalbos darybinių atitikmenų se-

3 iki tol šis tyrėjas apsiribodavo neutraliu šios mitologemos apibrėžimu: „[…] таинственного лошади-
ного бога Chaurirari у Стрыйковского […]“ (ПЯ i 136).
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memine raiška, turi reflektuoti referento denotatą ir jo konotacinę vertę, t. y. rei-
kėtų rekonstruoti protosememą *‚supelėjęs daiktas ↔ toks kaip pelėsiai‘ arba *‚gau-
ruotas (apžėlęs) subjektas‘ ∼ subst. lie. stãbaras ‚sausas, tvirtas stiebas‘ ds, ‚koks 
nors niekam tikęs daiktas‘ sb ← subst. lie. stãbas ‚statula ar koks daiktas, laikomas 
dievu ir garbinamas‘ dŽ, kb ii 53 ir kt.; ‚statula‘ s. dauk.; ‚stulpas‘ M, L, rtr ir 
kt.; ‚pavidalas, forma‘ tlž; ‚paralyžius, apopleksija‘ sd 241, b ir kt. (LkŽe); subst. 
lie. ùmaras ‚viesulas, vėtra‘ Q 496, k 474 ← adj. lie. mas ‚staigus‘4; subst. lie. 
žãbaras ‚šatras, virbas‘ rsn ir kt., ‚smulkios šakos, jauni medukai, krūmai‘ jrb, 
‚skalda, rupus žvirgždas‘ nms, Vkv ← lie. žãbas ‚virbas, žabaras, šakelė‘ LV iV 677 
ir kt.; ‚stiebas, stagaras‘ kpr, Mžš ir kt.; ‚rykštė (mušti)‘ j, Š ir kt.; ‚krūmas, krū-
mynas‘ rtŽ, a. baran. ir kt.; ‚šakelė, iš kurios auginamas krūmas, augalas‘ Šmn, 
sur; ‚žąslai‘ k. būg. ir kt. (LkŽe) (daugiau pavyzdžių žr. skardžius 1996: 302–304). 
be to, pritarus tokiam toporovo spėjimui, reikėtų rekonstruoti protosememą *‚pe-
lėsio spalvos arklių dievas‘. remiantis tokia hipoteze, reikėtų spėti, kad baltų pan-
teone turėtų būti ir kitų spalvų arklių dievybių. deja, baltų religijos ir mitologijos 
šaltiniuose tokių duomenų nėra, todėl šis spėjimas laikytinas nelogišku.

antroji hipotezė neįmanoma morfologiškai (tad ir etimologiškai – šių dviejų 
lygmenų neatsiejamas ryšys pastaruoju metu nuolat pabrėžiamas (plg. PeŽ iii 13; 
Откупщиков 2006: 216)), mat spėjimo autorius jam argumentuoti pasitelkia subst. 
lie. arklỹs ‚naminis vienanagis gyvulys, kuriuo dirbama, važiuojama, jojama (Equ-
us caballus)‘ r, k, kp, jnš, jnšk, gs, rm, sd 30, b, sk ir kt. (LkŽe) darybos 
analizę – pabrėžtina, klaidingą leksemos struktūrinę raidą. toporovas teigia, 
kad lie. arklỹs, la. akls ‚arklys‘5 (Me i 141) yra padarytas su sufiksu -kl-, vartoja-
mu įrankių pavadinimams (nomina instrumenti) daryti (plg. la. akls ir la. dial. 
àrkls ‚arklas‘ (žr. Me ibd.; breidaks 2006: 118)), ir lie. *aris ‚žirgas‘. deja, toks 
spėjimas klaidingas iš esmės, mat lie. arklỹs yra nomen qualitatis (kaip ir subst. 
lie. pirklỹs (žr. toliau)) ir vestinas ne iš niekuomet baltų kalbose neegzistavusio lie. 
*aris ‚žirgas‘ (žr. toliau) ar verb. lie. árti ‚su arklu, plūgu dirbti, purenti žemę‘ sd 
229, r ir kt.; ‚ardyti, rausti‘ Ltr (an); ‚laikyti savo valioj, spausti, engti‘ arm, Vvr, 
Lp; ‚nesutikti, rietis‘ tvr, drs (LkŽe) (tokį klaidingą aiškinimą pateikia Pranas 
skardžius (1996: 196) – juo, matyt, sekė ir toporovas), bet lie. árklas ‚prietaisas 
žemei arti, žagrė, žambis‘ k, j ir kt. (LkŽe) (plg. ambrazas 1993: 153), t. y. su-
ponuojama protosemema *‚tas, kuris tempia arklą‘, plg. lie. piklas ‚pirkinys‘ sd 

4 gali būti, kad pamatinė šios lyties forma buvo ne adj. lie. mas ‚staigus‘, bet subst. lie. ū́mas ndŽ, 
ū̃mas dgl ‚staigumas, skubumas, greitumas, greitis‘ jnš, Lk ir kt. (LkŽe).

5 Šis la. akls ‚arklys‘ reflektuoja vidinę semantinio lygmens kaitą, kai vienas referento konotatų supo-
nuoja antrinio denotato atsiradimą, t. y. ‚arklas‘ → ‚arklys‘ (plačiau apie tokią kaitą žr. kregždys 2010a: 
24–25).
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123 ir kt.; ‚užmokestis už pirkinį‘ sP ii 203–204 (LkŽe) (← verb. lie. pikti ‚įsi-
gyti už pinigus‘ h, Pb ir kt.; ‚užprašyti už pinigus specialias pamaldas‘ Žem, rm, 
rdn; ‚tam tikru būdu įgyti, laimėti‘ sP i 227, ii 203 ir kt.; ‚mokant kuo, vaduotis, 
gelbėtis‘ Žd ir kt. (LkŽe) (plg. skardžius 1996: 193 – kitaip šio žodžio darybą 
aiškina ambrazas (1993: 98))) → subst. lie. pirklỹs, - ‚kas verčiasi daiktų pirkimu 
ir pardavimu‘ Š, ndŽ, sim, tsk (LkŽe), t. y. šios leksemos traktuotinos kaip flek-
siniai vediniai – denominatyvai (!!!).

būtina aptarti ir ekstralingvistinį faktorių, suponuojantį toporovo hipotezės 
klaidingumą – žirgo ir ariamojo gyvulio tapatinimą. kiekvienas žemdirbys puikiai 
žino, kad žirgu resp. eržilu ne tik arti neįmanoma, bet ir joti itin pavojinga – tam 
ir sumanytas žirgų romijimas, t. y. žirgo pavertimas ariamuoju, darbiniu gyvuliu. 
daug anksčiau į tokį semantemų ‚žirgas‘ ir ‚arti‘ nesuderinamumą dėmesį atkreipė 
Maksas Vasmeris (Фасмер iii 155). deja, jis savo teiginio neargumentuoja, tik 
konstatuoja faktą, kad mėginimas susieti subst. r. орь ‚žirgas‘ su verb. r. орáть 
‚arti‘ yra nesėkmingas. su šiuo Vasmerio teiginiu galima sutikti tik iš dalies – jis 
visiškai teisus, matyt, įžvelgdamas semantinį šių žodžių nesuderinamumą, bet klys-
ta nustatydamas darybos pamatą. jokių abejonių nekyla, kad r. орь ‚žirgas‘ yra verb. 
r. орáть tematinio formanto s. sl. *ĭ vedinys (dėl jo plačiau žr. Хабургаев 1974: 
194) – tokių veiksmažodinių vedinių rusų kalboje itin gausu: subst. r. вонь ‚bjaurus 
kvapas‘ ← verb. r. вонять ‚smirdėti‘ (Даль i 240), subst. r. хворь ‚skausmas, liga, 
negalia, liūdesys ir kt.‘ ← verb. r. хворать ‚skaudėti, silpti, sirgti ir kt.‘ (Даль iV 
545–546), subst. r. копь ‚šachta; vieta, kur kasama rūda, anglis, druska‘ ← verb. 
r. копáть ‚rausti, kasti ir pan.‘ (Даль ii 157) (šių pavyzdžių deverbatyvinę kilmę 
galima argumentuoti ne tik jau minėtu r. копь semantine konotacija, t. y. atlikto 
veiksmo referencija, bet ir semema subst. r. ломъ ‚tai, kas sulaužyta‘ ← verb. 
r. ломáть ‚padalinti jėga, (su)laužyti‘ (Даль ii 264–265)) ir kt. semantinė subst. 
r. орь ‚žirgas‘ genezė visiškai aiški. ji reflektuoja verb. r. орáть ‚kalbėti užkimus, 
meluoti, niekus taukšti ir kt.‘ dialektuose vartojamą sememą ‚žvengti (skleisti 
žirgui būdingus garsus)‘ (plg. СРНГ XXiii 330). taigi galima teigti, kad subst. 
r. орь ‚žirgas‘ yra ne baltų ir slavų, o tik slavų kalboms būdingas deverbatyvas, 
todėl lie. *aris ‚žirgas‘ rekonstrukcija negalima.

toporovo rekonstruotas tatpuruṣa tipo kompozitas *Kaur-aris ‚rusvos spalvos 
(ugnies simbolikos elementas) arklio dievybė‘ kelia didelių abejonių ir dėl mito-
loginės motyvacijos, mat nei baltų, nei slavų religinėse sistemose nėra žinomas 
arklio – dievybės (!!!) – kultas (išskyrus rudimentinius totemizmo reliktus, kuriuos 
andrejus Prochorovas (Прохоров 2002: 423–424, 433, 437) linkęs interpretuoti 
kaip arklio deifikacijos epizodus, nors jokių patikimų tokio drąsaus spėjimo argu-
mentų nepateikia; kai kurie šio tyrėjo teiginiai tiesiog stebina: žūtbūt norėdamas 
įrodyti zoomorfinio objekto garbinimo egzistavimą vakarų slavų žemėse, jis nuro-
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do savo sukurtą čekų mito interpretaciją (Прохоров 2002: 427), neturinčią visiškai 
nieko bendra su gyvulio kultu, mat vieną karžygio atributų – arklį – kažkodėl 
interpretuoja kaip dieviškumo simbolį (plačiau žr. Крегждис 2009: 265–266)6. be 
to, rašytiniuose baltų religijos ir mitologijos šaltiniuose užsimenama apie baltų, o 
ne rusvų ar rausvų (ar dar kitokios spalvos) arklių svarbą prūsų kulto apeigose (o 
gal ir šių gyvūnų garbinimą), plg. Petro dusburgiečio (brMŠ i 335–336, 346) ir 
simono grūnavo (brMŠ ii 80, 116–117) duomenis (dar žr. beresnevičius 2006) 
(baltas arklys Rigvedoje simbolizuoja indros žirgą, plg. jo epitetą s. i. haryaçva 
‚raitelis ant balto arklio‘ (rV Vii 32, 14–15)). taigi toporovo hipotezė apie šios 
dievybės pirminę arklių globos funkciją taip pat koreguotina, mat mitologemos 
etiologinė ir etimologinė raida suponuoja šią funkciją esant antrinę (žr. toliau).

remiantis atlikta analize, galima teigti, kad toporovo pasiūlyti lietuvių dievybės 
Chaurirari kilmės aiškinimo būdai yra koreguotini iš esmės.

analizuojant teonimų morfologinę raidą, būtina paisyti specifinių žodžių dary-
bos ypatybių, būdingų religinio kulto leksemoms, reflektuojamų ne tik stryikows-

6 toporovo (ПЯ i 136) teiginys, neva kumelės pieno gėrimas per religines apeigas (baltų nekrokulto 
elementas) ir arklio laidojimas kartu su mirusiuoju turėtų būti siejamas su prūsų arklio kultu yra ka-
zuistinis, mat jo autorius sieja dievybės atributiką su pačiu dievu. remiantis šia metodika, reikėtų 
teigti ir deivės bitės garbinimą, mat per tas pačias (laidojimo – žr. kregždys 2010b: 13–14) apeigas 
vargšai gėrė ne kumelių pieną, o midų, padarytą iš bičių medaus:

Wulfstano kelionės iš Hydaby (schleswig) į Truso (rytų Prūsija) apraše (plačiau žr. kregždys 2011) 
pasakojama apie itin svarbius vakarų baltų laidotuvių gėrimų gamybos ir vartojimo faktus: 1) and se 
cyning and þa ricostan men drincað myran meolc, and þa unspedigan and Þa þeôwan drincað medo (srP 
i 733) „ir valdovas, ir patys turtingiausi vyrai geria kumelių pieną, o vargšai ir vergai geria midų“; 
2) and ne bið ðaer naenig ealo gebrowen mid Êstum, ac þaer bið mêdo genôh „ir neverda visai jokio alaus, 
bet čia pakankamai yra midaus“ (srP ibd.). Pabrėžtina, kad Viačeslavas ivanovas (Иванов 1974: 75–138), 
itin detaliai aprašęs ide. mitologemą arklys (taip pat ir arklių svarbą laidotuvių apeigose; žinoma, dabar 
daugelis šiame darbe išvardytų teiginių yra diskutuotini (pvz., aukojamųjų žmogus → arklys → jautis 
sekos interpretacija; moters aukojimo prasmė; deivės, o ne paprastos merginos, kaip teigia ivanovas, 
veido padengimo riebalų sluoksniu prasmė (kurios ivanovas apskritai neaptaria, nors šis motyvas turi 
lemiamą reikšmę); dvynių mitologemos interpretacija; kinkinio dešiniojo arklio svarba aukojimui ir jo 
prasmė ir daugelis kitų motyvų)), jokių arklio deifikacijos faktų nenurodo.

taigi šį toporovo svarstymą, matyt, reikėtų traktuoti kaip koreguotiną, nors minėtų etnografinių 
motyvų autentiškumu abejoti nėra jokio pagrindo (bibliografiją žr. ПЯ i 136), plg. galimą kultūrinį 
atitikmenį vakarų slavų lechitų areale: kašubų nekrokulto apeigose taip pat minimas kumelių pieno 
gėrmas, tik jas aprašęs aleksandras gura (Гура 1997: 550), nesigilinęs į baltų mitologijos dalykus, 
leksinį junginį kašub. pjic koblim donotę verčia ‚gerti kumelės mėšlą‘, nors žodis kašub. donotę, 
neaiškus gurai (junginio vertimas baigiamas klaustuku), matyt, aiškintinas kaip adjektyvinės kilmės 
substantyvas: kašub. donota ‚pienas‘ ← kašub. *do-j(e)-n-ota ‚melžimas; pienas‘ (su suff. -ota, plg. le. 
wilg-ota ‚saikinga drėgmė, drėgnumas‘ (Linde Vi 235), le. mokr-ota ‚drėgmė‘ (Linde iii 135); dėl 
reikšmės plg. s. i. dóha ‚melžimas; pienas‘) < adj. vak. sl. *doj(ь)nъ ‚melžiamas‘ (< subst. vak. sl. *doja 
‚melžimas‘ (< subst. prasl. *doja ‚t. p.‘ < verb. prasl. *dojiti ‚melžti, maitinti krūtimi‘ (ЭССЯ V 53-
54, 57)) → č. důje ‚t. p.‘ (ЭССЯ V 52)) → s. le. dojny ‚melžiamasis‘ (1452 m.), le. dojny ‚(arch.) 
susijęs su melžimu; melžiamas‘ (ЭССЯ V 56).
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kio aptariamo Chaurirari, bet ir daugelio kitų šio ypatingo leksinio sluoksnio var-
dažodžių struktūroje7. Vienas pagrindinių veiksnių, lėmusių nagrinėjamos leksinės 
semantinės grupės narių morfologinę struktūrą – tabu fenomenas, kurio nepaisymas 

7 aptariant įvairių ide. tautų sakralinės sferos leksikos kilmę, būtina paisyti rekonstrukcinio lygmens 
morfofonetinių žodžio struktūros kaitų (nulemtų ir tabu fenomeno), suponavusių nebūdingų morfotak-
tinių grandžių atsiradimą (plačiau žr. Маковский 1998: 155, 158–160). ignoruojant šiuos kitimus, t. y. 
taikant atomistinį nagrinėjimo metodą, padaroma nemaža klaidų, plg. rytų slavų kijevo panteono die-
vybės Стрибог ligšiolinius kilmės aprašymus, neturinčius absoliučiai nieko bendra ne tik su dievybės 
funkcijų aprašymu, bet ir su morfologine teonimo struktūra (plačiau žr. Крегждис 2010: 212–215) – 
sukuriamos niekuomet neegzistavusios, neva ide. prokalbės leksikos sluoksniui priskirtinos lytys, kurių 
morfologinė struktūra neįmanoma ne tik dėl segmentų fonotaktinio grupavimo ypatumų, bet ir dėl 
semantinio pagrįstumo, pvz., niekaip negalėdami paaiškinti su šia dievybe siejamo r. стрiй (arch. строй, 
стрый) ‚tėvo brolis, dėdė (tėvo brolis)‘ (Даль iV 340) kilmės, Viačeslavas ivanovas ir tamazas gam-
krelidzė, pritardami Marc Vey (1931: 65–66; Вей 1958: 96) hipotezei apie sl. stri- < ide. *pǝtri- ‚tėvas‘, 
rekonstruoja neįtikėtinos konstrukcijos, neva ide. prokalbėje vartotą giminystės termino lytį *-p[h]t[h]r- // 
*p[h]Ḥt[h]er- (Гамкрелидзе, Иванов 1984: 538, 765, 777, 791), kurios, matyt, net labiausiai įgudęs fo-
nologijos specialistas ne tik negalėtų ištarti, bet ir motyvuoti tokios lyties struktūros atsiradimo. atlikus 
šių leksemų analizę, paaiškėjo, kad jų kilmė visiškai nesietina su giminystės terminija, o iki šiol itin 
senais žodžiais laikyti r. стрiй (arch. строй, стрый), Стрибог reflektuoja vėlyvus senosios rusų kalbos 
morfofonetinius kitimus (plačiau žr. Крегждис 2010: 214, 216).

Minėtiems iš esmės koreguotiniems spėjimams rastis didžiausią įtaką turėjo olego trubačiovo 
(Трубачев 2006: 20, 28, 49, 53, 201 (pirmasis leidimas 1959 m.)) prancūzų lingvisto Vey spėjimo apie 
radicialinio str- kilmę palaikymas, pasitelkiant bulg. пасторок, пастрок ‚patėvis‘ < *po-p(ə)tor (← 
*pətor, *pster ‚tėvas‘). oswaldas szemerényi (Семереньи 1967: 15) griežtai neigė galimybę lie. tvas 
‚pater‘ kildinti iš *ptē-vas, kurio radicialinį *ptē jozefas Mikkola (1908–1909: 124) teigia esant ide 
*pətēr variantą, o r. стрiй ‚tėvo brolis, dėdė (tėvo brolis)‘ kildina iš ide. *ptr- (> *ttr- > str-); šį ka-
zuistinį teiginį savo darbuose išplėtojo minėtasis Vey, andré Vaillant’as (1950: 82), georgijus sheve-
lovas (1964: 191), bet griežtai sukritikavo christianas stangas ir kt. (plačiau žr. Семереньи 1967: 15)). 
Visiškai teisingas ir motyvuotas szemerényi (1977: 7) išsakytas abejones apie sl. *stryjь kildinimą iš 
ide. *pəter trubačiovas paneigia ir pateikia tokią motyvaciją: i. „[…] совсем упускает из виду еще 
один вероятный славянский его континуант – болг. пастрок ‘отчим’ < и.-е. *pō-pətor-.“ (Трубачев 
2006: 201); ii. „Этимологически прозрачно болг. пастрок ‘отчим’ < *po-pətor. Несколько затруд-
нителен вопрос о развитии значения ‘пасынок’. Образование с суффиксом -ъкъ вряд ли восходит 
здесь к глубокой древности, ср. др.-чешск. pastore и болг. пастроче с суффиксом -е-, -ent-. Здесь 
не исключено первоначальное значение принадлежности (‘отчимов, неродной сын’ = ‘пасынок’). 
Обращает на себя внимание отсутствие раstorъkъ в восточнославянских языках. Единичное др.-
русск. посторъкъ, вероятно, заимствовано. Из южнославянских языков происходит алб. pasterk 
‘пасынок’“ (Трубачев 2006: 49); iii. „С префиксом па-: русск. паотец (В. И. Даль: ‘неродной отец, 
воспитатель приемыша’), ср. литовск. patevis ‘отчим’ – tevas ‘отец’. Сюда же, возможно, относит-
ся болг. пастрок, пасторок ‘отчим’ < *роpətor“ (Трубачев 2006: 27–28).

deja, visi šie trubačiovo teiginiai, matyt, koreguotini ne tik todėl, kad jų autorius nepateikia pati-
kimo resp. lingvistiniais argumentais, o ne Vey spėjimais, grįsto bulg. пасторок, пастрок ‚patėvis‘ 
kilmės aprašo, bet gretina visai skirtingos etimologijos leksemas (žr. toliau).

Pirmiausia atmestinas atomistinio nagrinėjimo nulemtas teiginys, neva lie. patė́vis, pãtėvis ‚netikras 
tėvas, antrasis motinos vyras pirmojo vyro vaikams‘ k, slnt ir kt. (LkŽe) giminingas r. пáотецъ ‚patėvis, 
įvaikio augintojas; antrasis tėvas‘ (Даль iii: 16) ir bulg. пастрок, пасторок ‚patėvis‘ (< ide. *роpətor). 
Visų šių žodžių kilmė skirtinga: 1) lie. patė́vis, pãtėvis ‚netikras tėvas, antrasis motinos vyras pirmojo 
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suponuoja a priori klaidingų žodžių kilmės teorijų radimąsi. atomistinis metodas, 
kuris iki šiol onomastikos tyrimuose dažnai yra pridisponuojantis, nulemia itin 
negatyvų šios kalbotyros šakos objekto (ir ypač jo etimologinės analizės) vertinimą: 

vyro vaikams‘ ← praef. pa- + subst. lie. tvas ‚vyras (ppr. vedęs) savo vaikui‘ Lex 90, sd 1104 ir kt.; 
‚vienas iš gimdytojų‘ Mžš; ‚moters sutuoktinis, vyras‘ Šts ir kt.; ‚šešuras‘ Lka i 195; ‚vyresnio amžiaus 
vyras, pagyvenęs žmogus (kreipiantis)‘ ndŽ, jdr, Plv; ‚grindėjas, kūrėjas‘ a 1884, 244, dP 534 ir kt.; 
‚kerdžius‘ rš.; ‚dvasininko ar vienuolio prievardis‘ ndŽ, rš.; ‚kulto tarno titulas‘ ndŽ, j. Marc.; ‚kas atsi-
davimu bažnyčiai, tikėjimui nusipelnęs pagarbos‘ P, dP 5 ir kt.; ‚dievo prievardis‘ WP 146, Pk 16 ir kt.; 
‚dievas‘ Mž 105 ir kt.; ‚bičių motina‘ Lka i 172 (LkŽe); šis praef. pa- ≤ praef. lie. po- ‚(funkcija) 
nuoseklumo santykiams reikšti‘ (žr. kregždys 2010a: 222 (190 išnašą)), plg. lie. pósūnis ‚netikras sūnus, 
žmonos ar vyro sūnus iš ankstesnių vedybų‘ Lex84, sd242, Q507, r ir kt.; ‚pažastinis ūglis, atžala‘ kb 
↔ lie. dial. pãsūnis ‚posūnis‘ Pb (LkŽe); lie. pódukra, pódūkra ‚iš ankstesnės santuokos gimusi duktė 
(vėliau į tą šeimą atėjusiam kitam sutuoktiniui), netikra duktė‘ krtv, alk, brs, ds ir kt. ↔ lie. dial. 
padukra ‚podukra‘ Q 507 (LkŽe); lie. pamerg ‚jaunųjų palydovė senoviškose vestuvėse‘ grž, jnšk ir 
kt.; ‚(menk.) apie puošeivą, tinginčią dirbti merginą‘ Lkš ↔ lie. dial. pómergė, pomerg ‚pamergė‘ Št ir 
kt. (LkŽe) ir kt., o r. пá-отецъ ‚patėvis, įvaikio augintojas; antrasis tėvas‘ reflektuoja vertinį (kalkę – 
apie morfologinius ir semantinius rusų kalbos vertinius iš graikų kalbos plačiau žr. Шанский 1959: 
201–203) gr. πάππος ‚senelis (tėvo arba motinos tėvas); kai kurių augalų sėklų apatinė dalis; pirmieji 
smakro barzdaplaukiai (gyvaplaukiai); mažas paukštelis, kurio lizde kiaušinį padeda gegutė‘ 
(Liddell, scott 1882: 1302); ‚(vėlyv. // bizant.) senelis‘ (Lampe 1961: 1006) – semema ‚mažas paukšte-
lis, kurio lizde kiaušinį padeda gegutė‘ suponavo reikšmės ‚(pa-, į-)tėvis‘ (t. y. ‚paukštis, auginantis 
ne savo paukščiuką‘ → ‚žmogus, auginantis ne savo vaiką‘) atsiradimą. ilgainiui dėl homofonijos 
vyko kontaminacija su (vėlyv.//bizant.) gr. πάπας (πάππας, παπᾶς) ‚tėvas; pagarbus šventiko (ir vys-
kupo) kreipinys (romos ir aleksandrijos bažnyčiose)‘ (Lampe 1961: 1006; Дьяченко 1993: 406) → 
(vėlyv. // bizant.) gr. *παπαδίτζης ‚berniukas, auklėjamas šventiko‘ (Lampe ibd.) (< gr. πάπας ‚šven-
tikas‘ + gr. διαζάω ‚gyventi, palaikyti gyvybines jėgas‘ (+ -της (nomen agentis formantas)) ⇨ r. dial. 
пáпа ‚senelis; krikštatėvis‘ (СРНГ XXV 203). Vadinasi, r. пá-отецъ ‚patėvis, įvaikio augintojas; antrasis 
tėvas‘ pirmasis sandas yra tiesioginė graikų bažnytinio termino (substantyvo, o ne prefikso (!!!)) 
refleksija resp. jokiu būdu negali būti lyginama su lietuvių kalbos atitikmenimis (prefikso lie. po- vedi-
niais) resp. ide. *po-p(ə)tor ‚pa-tėvis‘ rekonstrukcija negalima (!!!).

tai nėra pirmoji trubačiovo klaida vertinant slavų kalbų skolinius iš graikų kalbos (plačiau apie tai 
žr. Семереньи 1967: 20). osvaldas szemerényi (Семереньи 1967: 19) labai teisingai pastebėjo, kad 
„Наиболее серьезная ошибка заключается в том, что даже для признанных заимствований очень 
часто рассматривается лишь ближайший источник, тогда как не менее важно обнаружить и на-
иболее отдаленный, который может дать правильный этимон, «первичное значение»“ (šį teiginį 
galima suvokti ir kaip tiesioginio resp. substratinio elemento nustatymo būtinybės akcentavimą);

2) trubačiovo postulatas „Этимологически прозрачно болг. пастрок ‘отчим’ < *po-pətor.“, 
matyt, vertintinas kaip pokštas, mat ši pietų slavų leksema su ide. giminystės terminų raida 
neturi absoliučiai nieko bendra: a) bulg. пáстрок, пасторок ‚patėvis‘ (masc.) negali būti nagrinė-
jamas atskirai nuo bulg. пáстроче ‚posūnis, podukra‘ (neutr.) (su suff. -ък-, -че (pastarasis reflektuoja 
pirminę bulgarų palatalizaciją – žr. Маслов 1981: 55)) – jų kilmė ta pati, t. y. adj. bulg. пстър, -ра, 
-ро, -ри ‚margas; nevienodas, sudarytas iš skirtingų elementų‘ (Бернштейн 1953: 650) (su -- ↔ 
-á- // -a- ↔ -ъ- (nekirčiuotu (kirčio vieta senuosiuose bulgarų tekstuose ir dabartinėje kalboje dažnai 
skiriasi – Маслов 1981: 46)), plg. bulg. пастрва ‚margumas‘ (Бернштейн 1953: 520)) (verb. bulg. 
пстря, -х ‚marguliuoti, (išsi-)skirti‘ (Бернштейн 1953: 650) // пъстрéя ‚marguliuoti, raibuliuoti‘ 
(Бернштейн 1953: 649)) + suff. -áк- (nomina qualitatis darybinis modelis (!!!) – žr. Маслов 1981: 77); 
b) bulg. пáстрок (< *пáст-ъ-рок (su -ъ- absorbcija dėl nekirčiuotumo resp. „gyvosios“ balsiokaitos –
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radoslavo katičičiaus (katičić i 48) nuomone, daugelis onomastinių leksemų kil-
mės aprašų grindžiami liaudies etimologijos principais, o aleksandra superanska-
ja (Суперанская 1986: 78) teigia, kad tokie tyrimai visuomet yra hipotetinio lyg-

žr. Маслов 1981: 135)), пасторок kilmę iš verb. bulg. пъстрéя ‚marguliuoti, raibuliuoti‘ patvirtina 
-o- ↔ -e- kaita – labai senos bulgarų balsiokaitos refleksija, plg. verb. bulg. лежá ‚gulėti; kalėti‘ ↔ 
subst. bulg. лóже ‚patalynė‘ (plačiau žr. Маслов 1981: 53), t. y. adj. bulg. пстър ‚nevienodas, suda-
rytas iš skirtingų elementų‘ + suff. -ък- (↔-áк-) > subst. bulg. *пстърък ‚ne tos pačios giminystės 
žmogus ⇨ ne vienos motinos ir//ar tėvo vaikas resp. (pa-,į-)tėvis‘ > bulg. пáстрок, пасторок ‚patėvis‘ 
// bulg. пáстроче ‚posūnis, podukra‘ (su radicialinio -o-↔ -у- // а ↔ъ // ъ↔ у- (bulgarų fonologinių 
kitimų ypatybės – plačiau žr. Маслов 1981: 37, 44)).

remiantis šia analize galima paneigti trubačiovo teiginius apie: i. ide. *po-p(ə)tor (← *pətor, *pster 
‚tėvas‘ rekonstravimo galimybę – tokių lyčių ide. prokalbėje niekuomet nebuvo ir būti negalėjo (ide. 
kalbos iki šiol nepriskiriamos semitų kalbų grupei, kurioms būdingas trijų ir daugiau konsonantemų 
avokalinės fonotaktinės grandys (!!!)); ii. r. стрiй (arch. строй, стрый) ‚tėvo brolis, dėdė (tėvo brolis)‘ 
kilmė yra tokia: dėl hipokoristiko r. dial. ся ‚sesuo‘ tverė (Даль iV 383) ir subst. r. dial. ття ‚tėvas; 
sesuo‘ riazanė (Даль iV 456) kontaminacijos rusų kalboje galėjo atsirasti adj. r. *се(я)стриной ‚pri-
klausantis tėvui‘ > subst. r. *се(я)стрина ‚tai, kas priklauso tėvui‘ (apie suff. *-īn-ā žr. Хабургаев 1974: 
203–204) (→ subst. r. сестренцынъ ‚visa, kas jų, kas jiems asmeniškai priklauso‘ (Даль iV 179) – 
sufiksų *-ĭn- + *-ĭk- vedinys (apie tokį darybinį modelį plačiau žr. Хабургаев 1974: 201)) ⇨ subst. r. 
*(ся)стр(ин)ой ‚tėvo brolis, dėdė‘ (su ся- afereze (ją nulėmė с-…с- kartojimasis, plg. lie. over ‚vove-
rė‘ = vover ‚t. p.‘; angl. m /aim/ ← I am (gaivenis, keinys 1990: 12), dar plg. avd. ukr. Лéра ← 
Ва-лéрий (Скрипник, Дзяткiвська 2005: 45 (apie rusų asmenvardžių hipokoristikų darybą plačiau žr. 
Суслова, Суперанская 1991: 99, 111, 115–116)) ir suff. -ин- absorbcija (apie tokius fonetinius kitimus 
plačiau žr. Крегждис 2009, 281 (37 išnašą)) → r. (arch.) строй ‚t. p.‘. su šios formos morfologiniais 
kitimais sietinas ir r. стрiй ‚tėvo brolis, dėdė‘ atsiradimas, tik jis daug paprastesnis: subst. r. *се(я)стрiя 
*‚tai, kas priklauso tėvui‘ (nomen collect.) (plg. s. sl. áðàòèß ‚brolija‘ (nomen collect.)) → subst. r. *се(я)
стрiй ‚tėvo brolis, dėdė‘ (pagal analogiją su r. сéстрiя ‚pusseserė‘ ir su fleksinio g. fem. formanto *-ā 
kitimu į g. masc. -ь pagal analogiją su r. брáтнiй ‚jam (t. y. broliui – R. K.) priklausantis, būdingas‘ 
(Даль i 124)) → subst. r. стрiй ‚t. p.‘ (su се(я)- afereze) (plačiau žr. Крегждис 2010: 214); iii. s. r. 
Стри-богъ ← (*С-тр-и- ← *-ьтриС) ←*Сирть-богъ (? anagraminė kamieno transpozicija su ini-
cialinio С- metateze dėl fonotaktinės grandies ТРИС- nebuvimo rusų kalboje (jungtis СТРИ- šioje 
rytų slavų kalboje gana dažna: r. стрúва ‚arklys (žaidimuose)‘; стрикъ ‚juosta, riba ir kt.‘, стрiй (arch. 
строй, стрый) ‚tėvo brolis, dėdė (tėvo brolis)‘ (Даль iV 340)) ← r. (arch.) сирть ‚vandens sūkurys, 
akivaras, viesulas ir kt.‘ (Даль iV 188), t. y. pirmasis karmadhāraya kompozito sandas (apie tokį žodžių 
darybos tipą praslavų kalboje plačiau žr. Хабургаев 1974: 192) reflektuoja šakninės morfemos trans-
poziciją (plačiau žr. Крегждис 2010: 216).

dėmesys atkreiptinas ir į dar vieną trubačiovo (Трубачев 2006: 49) nurodomą kalbinį faktą – s. sl. 
пасторъкъ ‚πρόγονος; privignus‘, kuris nefiksuojamas pagrindiniame senosios slavų leksikos sąvade 
(ССЯ iii 18–19 (jame surinktos visos iX–Xii a. šios kalbos leksemos)), o s. r. посторъкъ neminimas 
autoritetingiausiuose bažnytinės slavų kalbos rinkiniuose (ЦС iii 171; СЦСРЯ iii 162, 394), išskyrus 
grigorijaus djačenko leidinį (Дьяченко 1993: 409), kuriame minimi ir tie žodžiai, kurie yra seni tik 
autoriaus nuomone (žr. s. v. баба-яга), t. y. jie pateikiami be šaltinio nuorodos (!!!). Panašių keistos 
žodžių interpretacijos pavyzdžių pasitaiko ir emilio benvenisto veikaluose (žr. Бенвенист 1995: 177): 
r. dial. стрiй ‚dėdė‘ aiškinamas kaip senosios slavų kalbos žodis (!!!) (plg. „[…] ст.-сл. stryjĭ ‚брат отца‘ 
(общеславянский термин, который отсутствует, однако, в русском […]“ (Бенвенист 1995: 179)), 
nors šios kalbos pagrindiniame sąvade tokia lytis nenurodoma (žr. ССЯ iV 181–190), bet pateikiama 
bažnytinės slavų kalbos žodynuose reikšme ‚tėvo / motinos brolis‘ (ЦС iV 179; СЦСРЯ iV 239), 
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mens, grįsti itin mažai tikėtinais argumentais. jurijus otkupščikovas (Откупщиков 
1988; 2006: 216), norėdamas paneigti šią įsigalėjusią nuomonę, suformulavo ono-
mastinių lyčių tyrimo metodiką, grįstą detalia darybine, o ne semantine ar fone-
tine leksemų analize, kurios šalininkas buvo antoine Meillet (plačiau žr. Мейе 
1954: 40). Minėtina, kad morfologinės analizės svarbą aprašant žodžio kilmę nuo-
lat pabrėždavo ir Vytautas Mažiulis (plg. PeŽ iii 13). Vis dėlto etimologizuojant 
teonimus ir kitas mitologemas remtis vien šiuo metodu, kurio svarba, matyt, 
abejoti neverta, nepakanka, plg. rytų aukštaičių tabuizuotų augalų, pasak eugeni-
jos Šimkūnaitės (2001: 30, 71), „nešvarių pavadinimų – šifravimo priemonės, 
drauge ir baubo ligai atbaidyti; žodinės magijos; žinių įslaptinimo“ skambesį8 – 
visi jie reflektuoja ne tik visiškai pakitusią pamatinio (substratinio) žodžio mor-
fologinę struktūrą (leksema keičiama frazeologizmu: „velnio ridikas“ ↔ lie. dial. 
šunbuilė ‚dėmėtoji nuokana‘ (jasiūnaitė 2010: 286)), bet ir referentinę kaitą. tokie 
pat substratinių formų ir rašytiniame šaltinyje užfiksuotų lyčių struktūriniai nea-
titikimai būdingi ir to paties kaip ir stryikowskio gyvenamojo laikotarpio kultūros 
veikėjo Łasickio veikale De Diis Samagitarvm Cæterorvmque Sarmatarum, & falſorum 
Chriſtianorum. Item de religione Armeniorum (1582) (plačiau apie jį žr. Le XiV 
181–183; brMŠ ii 577–579; Lasickis 1969) minimiems teonimams, plg. Salaus9, 
Klamals10, Atlaibos11, Tawals12 ir kt. (kregždys 2010: 51–52). Šiuos teonimus, taip 

t. y. leksema nėra senosios slavų kalbos veldinys, bet rusų kalbos dialektizmas, žinomas iš grafo 
karamzino Исторiя Государства Росiйскаго ir Кормчая книга ii 209 (vėlyvo laikotarpio rusų bažny-
tinių postulatų rinkinys) (žr. СЦСРЯ ibd.).

8 Plg. ‚avies spiros‘ = alksnio kankorėžiai, gyvatžolė, vingiorykštė; ‚raudonosios rupūžės‘ = degsnio šaknia-
stiebiai; ‚mergiotės ar bernioko šlapimas‘ = klevo ar beržo sula; ‚juodosios rupūžės‘ = beržo juodgrybis; 
‚pelėšūdžiai‘ = skalsiai; ‚saula baltuos nuometuos‘ = vaistinė ramunėlė; ‚pinki kiškučiai ražienoj‘ = 
pušies pumpurai (plačiau žr. Šimkūnaitė 2001: 31, 74–75).

dar plg. ‚velnio ridikas‘ = nuodingoji nuokana; ‚velnio uoga‘ = keturlapė vilkuogė (jasiūnaitė 2010: 
286, 292).

9 Salaus ← (morfotaktiškai autentiška dialektinė lytis) Salius < *Sáulius (su -áu- > -a.- (ragainės šnek-
tos ypatybė)) ← lie. sáulė ‚sol‘.

10 Klamals ← *kalmal(i)s ‚kaulamalys‘ (artimosios metatezės tipas; keičiama antrojo to paties kamieno 
morfemos fonotaktinė struktūra, t. y. aXbY → ab(Xy)) ↔ *‚tas, kuris mala kaulus, t. y. kaulų resp. 
sąnarių ligų dievybė‘ < *kaula-malis ‚t. p.‘ < (tatpuruṣa kompozitas) *kaula-malūnis ‚t. p.‘, plg. subst. 
lie. malnis ‚malūno vedėjas, malimo specialistas‘ ∼ subst. lie. malninis ‚malūno vedėjas, malimo 
specialistas‘ ← adj. lie. malninis ‚susijęs su malūnais‘ (dar žr. kregždys 2009b: 121).

11 Atlaibos ← *lai-ta-bas (pirmųjų dviejų skiemenų metatezinis tipas, t. y. ab → ba) < subst. lie. latas 
‚plūktinė kluono ar gryčios asla, padas‘; ‚krosnies apačia, padas‘ ir kt. + subst. lie. lãbas ‚gerovė, nau-
da‘, ‚gėris‘, ‚turtas, lobis, gėrybė‘ ir kt. ⇨ (tatpuruṣa kompozitas) *Laitalabas // *Laitalabīs ‚laito 
turtas ↔ ant plūktinės (matyt, jaujos) pilamų grūdų dievybė ↔ jaujinis‘.

12 Tavvals – prūsizmas, reflektuojantis subst. lie. dial. (MLiet.) tãvas ‚tėvas‘ (< pr. tāws ‚t. p.‘) ↔ *Tava-
lis ‚tėvelis‘ (eufemizmas (?) dėl tabu) → Tavalas ‚t. p.‘.
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pat ir visus kitus Łasickio išvardytus dievybių vardus tyrę ir jų kilmės aprašus 
mėginę pateikti tyrėjai juos aiškina kaip iškraipytus ar net prasimanytus, nors 
visi šio autoriaus minimi nomina propria reflektuoja autentišką baltų leksinę me-
džiagą – kartais net didžiai archajišką. Pagrindinė ligšiolinių Łasickio, stryikows-
kio ir kt. autorių klaidingos mitologemų kilmės analizės priežastis – jau minėtas 
beatodairiškas atomistinio metodo taikymas. nagrinėjant onomastines lytis pa-
mirštama, kad dievų (ir uranistinių, ir chtoniškųjų) vardai pirmiausia turi būti 
išanalizuoti, remiantis rekonstrukciniu metodu, mat sakralinės sferos terminai (ypač 
dievų vardai) dėl tabu iškraipomi ir transponuojami taip, kad pirminis jo variantas 
tegali būti atstatomas. ne itin naudingos teonimo vardo kilmei nustatyti yra ga-
limos dievybių funkcijos, mat dažnai jos būna pramanytos, o kartais visai nežino-
mos (plačiau žr. Крегждис 2009: 257–259).

tabuizuotų teonimų morfeminės struktūros kaitos tendencijos būdingos ne vien 
tik baltų teonimų, bet ir slavų bei kitų ide. (ir ne ide.) genčių sakralinės leksikos 
darybai (plg. r. dial. анчтка ‚velnias, piktoji dvasia‘ (oriolas, simbirskas, tula, 
riazanė ir kt.) < r. dial. анчт ‚velnias‘ < *анчуд ‚t. p.‘ (morfologinis perteikimas; 
dar plg. sporadinę -д- ↔ -m- kaitą: r. чудóкъ ↔ чутóкъ ‚nedaug, vos vos; vyno 
taurė‘ (Даль iV 613)) ∼ r. dial. анчид ‚t. p.‘ (Топоров 1973: 31) < r. dial. *начуд 
‚t. p.‘ (morfofonetinė transpozicija dėl tabu) ← verb. r. начудúть (начудéсить, 
начудотвóрить) ‚prikrėsti eibių; stebinti keistu elgesiu‘ (dar žr. kregždys 2009a, 
21); r. dial. удагáнка ‚ragana‘ (kolyma) (žr. Власова 2008: 499) < *угаданка ← 
verb. r. угадывать ‚atspėti, susivokti; sužinoti remiantis neįprastais ženklais (požy-
miais) ir kt.‘ (Даль iV 464–465)13; slavų perkūnijos dievo Перун, vartojamo pietų 

13 Šio žodžio kilmės aprašas, pateiktas aleksandro anikino (Аникин 2000: 580), yra motyvuotas liaudies 
etimologijos metodika (daugybė tokio nagrinėjimo pavyzdžių pateikiama Platono Lukaševičiaus veikale 
(žr. Лукашевич 1847)), mat aptariamą leksemą priskyręs skoliniams iš jakutų удаган ‚šamanė, ragana, 
burtininkė‘, o pastarąjį – iš mongolų удаган ‚šamanė‘, hipotezės autorius pamiršo nurodyti: i. pirminį 
skolinimosi šaltinį (!!!), mat sieti jį su anikino nurodomu tiurkų *ïduk ‚šventas‘ nepatikima ne tik dėl 
tokios formos vartosenos stokos gyvojoje kalboje (tai, matyt, vienas pagrindinių kazuistikos bruožų, kai 
pateikiama neva autentiška prolytė, paremta vieninteliu argumentu – asteriksu (!!!); be to, toks skolinys 
nenurodomas rusų kalbos tiurkizmų sąvade (Шипова 1976: 342–343)), bet ir morfofonetinio skolinio 
ir substratinės formos neatitikimo (!!!); ii. morfologinių kitimų grandį – visiškai neaišku, (a) kodėl ja-
kutų удаган ‚šamanė, ragana, burtininkė‘, suponuojantis moteriškosios giminės referentą, rusų kalboje 
vartojamas su suff. r. -ка; (b) jei spėtume, kad toks morfologinis kitimas nulemtas kontaminacijos su 
r. dial. шаманка ‚keiksmažodis‘ (apie šio žodžio kilmę plačiau žr. Фасмер iV 401; Аникин 2000: 688), 
reikėtų paaiškinti, kaip rusų kalbos sibiro dialekte galėjo būti pradėtas vartoti skolinys, savo morfolo-
gine struktūra neatitinkantis morfotaktinės šios kalbos sistemos. be to, vienas pagrindinių argumentų, 
suponuojančių anikino hipotezės klaidingumą – šioje rytų slavų kalboje ir jos sibiro dialekte plačiai 
vartojamas jau minėtas tos pačios semantinės vertės skolinys r. шамáнъ, шамáнка ‚laukinių sibiro 
genčių apgavikų kasta, kurių atstovai, besiverčiantys burtininkavimu, apgaudinėja žmones‘ (САР Vi 
850), шамáн, шамáнка ‚kulto tarnautojai, bendraujantys su dvasiomis; burtininkas, žiniuonis, gebantis 
sukelti ekstazės būseną‘ (БТСРЯ 1489), t. y. anikino „hipotezė“ neatitinka visuotinių superstatinės 
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slavų tabu nulemtą morfeminę transpoziją (metatezę): bulg. пеперуна, пеперуда, 
перперуда, преперуда (Мc 431); pagal anagraminį transpozicijos modelį pakeistą 
slavų turtų ir galvijų dievybės Волос vardą, plg. r. Соловей-разбойник ← Волос 
(skaityti iš kairės į dešinę) (žr. Мc 496)). tai pačiai grupei priskirtini ir rytų slavų 
teonimas Стрибог, minimas seniausiame kijevo rusios nestoro metraštyje (tiksliau, 
jo nuorašuose), Мóкошь ir kt. (plačiau žr. Крегждис 2010: 211–213). toks feno-
menas taikytas ir iki šiol jo paisoma tariant neindoeuropiečių aukščiausiojo judėjų 
dievybės tetragramos pavidalo yHWH vardą, kuris iš pradžių buvo vienos pieme-
nų genties (judo gentkartės) dievukas (Mc 633).

išanalizavus keturis Łasickio veikale minimus teonimus, paaiškėjo, kad du (Sa-
laus, Tavvals) reflektuoja morfotaktiškai autentiškas dialektines lytis, o du – paki-

leksikos atsiradimo postulatų: skolinys – „обращение к лексическому фонду других языков для 
выражения новых понятий, дальнейшей дифференциации уже имеющихся и обозначе-
ния неизвестных прежде предметов (нередко сами эти понятия и предметы становятся 
известными носителям данного языка лишь вследствие контактов с теми народами, из чьих 
языков заимствуются соответствующие слова).“ (Ахманова 1969: 150–151); „adoption of a lin-
guistic expression from one language into another language, usually when no term exists for the 
new object, concept, or state of affairs“ (bussmann 2006:139).

abejotinas anikino šio žodžio kilmės nustatymo metodikos bruožas – visiškas sinchroninės analizės 
nebuvimas. anikinas neanalizuoja ir nedetalizuoja rusų kalbos leksikos ypatybių, bet imasi rekonstruo-
ti ne ide. kalbų kitimus (dar žr. Аникин 2009: 155 (šis tyrėjas ne tik rusų kalbos veldinius aiškina – 
žinoma, nepateikdamas nei morfologinės, nei semantinės analizės rezultatų (nes tokios neatlieka) – kaip 
skolinius iš tiurkų kalbų, bet imasi ir baltų kalbų leksikos „finizacijos“ – lie. odà, jra, kadagỹs ir kt., 
pasak anikino, yra aiškiausi skoliniai iš finų kalbų (Аникин 2009: 155); keista, bet vertindamas Woj-
ciecho smoczyńskio veikalą ir priekaištaudamas jam dėl menko kirilika parašytų darbų citavimo, pats 
recenzentas, aptardamas baltų leksikos kilmės hipotezes, ignoruoja lotyniškąja abėcėle parašytus svar-
biausius baltistikos darbus, kuriuose tokie „teiginiai“ jau seniai paneigti (būga ii 273; PeŽ ii 65, 
55–56; LeW 516 ir kt.))), nors r. удагáнка ‚ragana (keiksmažodis)‘ deverbatyvinė kilmė (žr. auksčiau), 
o ne skolinio statusas, abejonių nekelia (be to, minėtus tiurkų kalbų pavyzdžius reikia vertinti kaip 
skolinius iš rusų kalbos, o ne priešingai (!!!)): r. dial. гад ‚aiškiaregys‘ oloneco gubernija (1846 m.), 
Vologda, jaroslavlis, kostroma, Permė, Vakarų rusija; ‚mąslus, ką nors (į-, at-)spėjantis žmogus‘ ja-
roslavlis (1853 m.); ‚žiniuonis‘ Vologda, Permė (СРНГ Vi 90), r. dial. гадъ ‚žiniuonis; burtininkė, 
žynė‘ Vakarų rusija (Даль i 339) ← r. dial. *гадан ‚t. p.‘ (su suff. -ан apokopavimu dėl kontamina-
cijos su r. гад ‚gyvatė‘ (СРНГ Vi 89) – sakralinės sferos terminu (!!!) (∼ (dėl morfologinės nomina 
agentia struktūros) r. молчанъ ‚šuo, kandantis, bet ne lojantis‘ (← verb. r. молчать ‚tylėti, būti ramiam 
ir kt.‘) (Даль ii 343) (daugiau pavyzdžių žr. Зализняк 1980: 494–496)) ↔ r. гадáнка ‚būrėja‘ uralas 
1963 m. (СРНГ Vi 90). struktūrinių kaitų nepaisymas nulėmė visiškai skirtingos kilmės resp. darybos 
leksemų – homofonų r. гад ‚gyvatė‘ ir r. dial. гад ‚aiškiaregys ir kt.‘ susiejimą į vieną leksinį seman-
tinį lizdą (СРНГ Vi 89–90).

Vienas pagrindinių r. удагáнка ‚ragana (keiksmažodis)‘ (< *угаданка ‚ragana, aiškiaregė‘) deverba-
tyvinės kilmės įrodymų – leksinis semantinis ukrainiečių kalbos atitikmuo (ir darybiniu, ir semantiniu 
aspektu) ukr. угадник (вгадник) ‚aiškiaregys‘ ↔ угадниця (вгадниця) ‚t. p. (fem.)‘ ← verb. ukr. 
угадуватися (вгадуватися) ‚numatyti, nujausti, būti prietaringam; 2. nuspėti, (į-, at-)spėti; 3. sužino-
ti‘ (→ ukr. угадництво (вгадництво) ‚mokėjimas (į-, at-)spėti‘) (žr. СУМ 371).
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tusias formas, kurių struktūrinė kaita aiškintina pagal: i. artimosios metatezės tipą, 
kuomet keičiama antrojo to paties kamieno morfemos fonotaktinė struktūra, t. y. 
aXbY → ab(Xy) (Klamals); ii. pirmųjų dviejų skiemenų metatezinį14, arba artimo-
sios (vienas šalia kito esančių skiemenų) metatezės tipą, keičiant pirmąją to paties 
kamieno morfemą antrąja, t. y. ab → ba (Atlaibos) (žr. 7–10 išnašas).

remiantis šiais argumentais ir lietuvių kalbai nebūdinga nagrinėjamos dievybės 
vardo morfofonetine struktūra, formuluotina nauja teonimo Chaurirari kilmės hi-
potezė – spėtina, kad jis reflektuoja ii-ojo tipo morfotaktinę kaitą: lie. *Kauriraris 
‚arklių dievas‘ < subst. lie. *kaurikaris ‚t. p.‘ (r…r < r…k (artimoji progresyvinė 
asimiliacija)) ↔ subst. lie. *kaurikanis (r…r < r…n (tolimoji progresyvinė asimilia-
cija)) < subst. lie. *kaukarinis ‚t. p.‘ (morfotaktinė metatezė dėl tabu (?) (plačiau 
žr. kregždys 2010: 51–52; 2010c: 88) < adj. lie. *kaukarinis ‚priklausantis kaukariui‘ 
(plg. mitologemas subst. lie. rugnis ‚tokia pasakų būtybė‘ Mš; ‚rudens mėnuo, 
rugsėjis‘ s. dauk (LkŽe) ← adj. lie. rugnis, -ė ‚iš rugių padarytas, pagamintas‘ sd 
463 ir kt.; ‚priklausantis rugiams‘ n, nmč, aps, Ps, Pb, Vžns, dv, j. Paukš., Švn; 
‚susijęs su rugiais‘ Lz; ,tinkamas rugiams auginti (apie žemę)‘ kzr, krsn, alk, 
smn; ‚prinokstantis kartu su rugiais‘ skr, stak, Lkv, ggr, rt; ‚dainuojamas, rugius 
pjaunant‘ Švnč ir kt.; ‚plintantis, parazituojantis ant rugių ar rugiuose‘ LbŽ, f; 
‚rugiuose būnantis, gyvenantis‘ Lkk Xiii 140 (grv) (LkŽe); subst. lie. jaujinis 

14 Plg. metatezės pavyzdžius, spėtina, nulemtus tabu fenomeno: 1) lie. dial. vilkãtas ‚(mit.) žmogus, 
galintis pasiversti arba kitų būti paverstas vilku‘ bŽ 305 ir kt.; ‚(prk.) apie bjaurų, žiaurų žmogų‘ ant, 
ut (LkŽe) < *viltakas ‚vilkolakis‘ < vilk-takas Š; panašaus kitimo būta ir latvių kalboje (o tai tik pa-
tvirtina galimą tabu fenomeno veikimą – bendrabaltiškas mitologinis-religinis motyvas): la. vilkata 
Latwju dainas 19392, 2; vilkate 19424; vilkatis 19392 (plg. būga i 221); 2) la. klemu (māte) (su afrika-
tizuoto c- (< *k-) > k- dėl pozicijos prieš priebalsį (!!!) (plačiau žr. endzelynas 1957: 40)) ← la. cmu 
māte ‚kelmų motina ↔ velnių motina ↔ velnienė‘, dėl velnio lokalizacijos, sietinos su „kelmu“, plg. 
lie. dial. (žem.) kélmas ‚toks keiksmas, nenorint minėti velnio‘ dr, užv (t. y. velnio eufemistinis 
kreipinys ∼ po kelm išeĩti ‚pradingti, žūti‘ dr ⇦ ‚nueiti po velnių‘, plg. vskas šẽ.je pu‿kelmũ .dr; 
adj. lie. (žem.) kélmiškas, -ė ‚labai blogas, velniškas‘ (žr. dūnŽ 128) (tokį spėjimą galima paremti ir 
bluko(-io) (latvizmas) // trinkos, rąsto, t. y. kelmo (rąsto dalies), traukimu per užgavėnes (plg. Le 
XXXii 368), kuris, matyt, simbolizavo velnią, o šis, remiantis baltų mitologijos duomenimis, siejamas 
su požemio buveine, kurioje buvo šalta (jbr i 9) – vadinasi, šios šventės metu varomas lauk šaltis, 
žiema (!!!). tokia pat šios apeigos prasmė, matyt, buvo būdinga ir kalėdų trinkos vilkimo apeigoms 
(plačiau žr. Vaicekauskas 2005: 75–76)).

dar plg. sporadinius ir ekstralingvistinių faktorių nulemtus metatezinius kitimus baltų kalbose: verb. 
lie. mastakuoti ‚mojuoti, mosuoti, mosikuoti‘ a. Vien. ~ maskatúoti, màskatuoti gl: ‚judėti pakabu-
siam, tabaluoti, plevėsuoti‘ dkš, dbk ir kt.; ‚drebėti‘ ėr; ‚judinti, siūbuoti, mosuoti‘ Vd, sb ir kt.; 
‚ką nors daryti, dirbti rankomis mosuojant‘ dbk ir kt.; ‚skubiai eiti‘ ds ir kt.; ‚važiuoti, vykti (ppr. 
be reikalo)‘ ėr, Pc; ‚liežuviu malti, plepėti‘ dbk, dgl, ut; ‚išdykauti, siausti‘ rm; ‚keistai taisytis, 
puoštis, maivytis‘ rm (LkŽe) (daugiau pavyzdžių žr. būga ii 410);

3) pr. wubri ‚blakstiena‘ e 82 ← pr. *bruvī ‚antakis‘ (dėl kontaminacijos su v. wimpro ‚Wimper‘ (PeŽ 
iV 266)).
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‚velnias‘ (Vėlius 1987: 40) ← adj. lie. jáujnis, -ė ‚jaujos; jaujoje džiovintas (prieš 
kuliant); iš jaujos kultas; jaujoje mintas‘ ggr ir kt. (LkŽe); subst. lie. javnė ‚javų 
deivė‘ [k] ↔ subst. lie. javnis ‚javų sandėlio prižiūrėtojas, javų atsargų surašinė-
tojas‘ [k]; Lex 55 ir kt. ← adj. lie. javnis, -ė ‚javų‘ k i 537 ir kt. (LkŽe) ir kt. 
(dar žr. Крегждис 2009: 305)) ← nomen proprium (teonimas) lie. Kaukarus 59812 
(kaukarius) ‚kalnų dievas; berg gott‘, minimas jokūbo brodovskio (jbŽ ii 175; 
iii 364) (vėliau šiuo šaltiniu pasinaudojo ir kristijonas gotlibas Milkus (plg. Lke 
417; jbr ii 158)), reflektuojantis itin seną resp. pirminę šios dievybės protoseme-
mą (!!!) (žr. toliau).

toks mitopoetinių atitikmenų buvimas resp. kartojimasis įvairaus laiko autorių 
veikaluose, pasak toporovo, „nėra atsitiktinumas, ne išimtis, bet būtinybė ir dės-
ningumas, nulemti paslaptingos ir gilios prasmės“ (Топоров 2007: 112), t. y. vienas 
pagrindinių argumentų, suponuojančių reikšminio vieneto autentiškumą ne tik 
formaliuoju aspektu, bet ir prasminiu-kultūriniu (plg. pr. Curche *‚raguotųjų gal-
vijų dievybė‘, minimą Xiii a. kristburgo sutartyje, ir XVii a. gyvenusio Mato 
Pretorijaus (brMŠ iii 261) nurodomą dievybę Karwaitis ‚veršiukų dievas‘ (žr. 
Крегждис 2009: 286, 305, 319)).

kad būtų nustatytas lie. Kaukarius darybinis pamatas, jo analizę, matyt, vertė-
tų pradėti nuo fleksinio formanto -ius aptarimo, mat įprastai vediniai su suff. 
*-ŭ- suponuoja veiksmažodinius abstraktus, plg. subst. lie. gỹrius ‚pagyrimas, 
garbė‘ dP 150, 320 ir kt. (skardžius 1996: 76). Vis dėlto būtina pabrėžti, kad 
lietuvių tarmėse itin dažnai vartojamos tą pačią sąvoką reiškiančios *-ŏ- ir *-ŭ- 
kamienų lytys (plg. lie. ddžius ‚dėdė‘ Vlkv, sasnava ↔ lie. dial. ddis jrb, skr – 
tai gana senas reiškinys (plg. kazlauskas 1959: 41; zinkevičius 1966: 255)), o 
*-ŏ- kamienų lytys vartojamos greta ē kamieno atitikmenų (plg. lie. dial. pasáulė 
krtn ‚pasaulis‘ ↔ avd. lie. Sáulis brš, ob, rk, Saulis kn, Mdž ir kt.; Saulỹs 
Pn, Švnčl, trgn; Saũlius alv ir kt. (zinkevičius 1966: 219)). Šio kitimo priežas-
tis labai aiškiai yra nusakęs kazimieras būga (rr ii 665; dar žr. zinkevičius 1966: 
224), teigęs, kad kamienų įvairavimo priežasčių reikia ieškoti deklinacinėje skir-
tingų kamienų mišimo sistemoje – ypač žemaičių bei su jais besiribojančių vaka-
rų aukštaičių šnektų plotuose, t. y. čia dėl nekirčiuotų fleksinių formantų trum-
pėjimo (pirmiausiai, žinoma, pajūrio žemaičių šnektose) (ā-kam. gen. sg.) -ās > 
-es // -es < -ēs (ē-kam.) → ā-kam. ↔ ē-kam., o ā-kam. ↔ *-ŭ- kam., plg. 
Karliáučia ‚karaliaučius‘ (gerullis, stang 1933: 18) dėl tos pačios priežasties, 
kodėl vyko ir *-ŭ- kam. perėjimas į *-ŏ- kam., t. y. dėl nom. pl. formų šių 
kamienų lyčių deklinacinio išlyginimo (morfologinė neutralizacija), plg. (nom. 
pl.) lie. vasius ‚fructus‘, (nom. pl.) vasiai ↔ lie. sėnys ‚rūmai, puošnūs namai‘ 
SD5 48 ∼ (acc.pl.) ſienius Žch 13914 (< *sieniai) (plačiau žr. būga ii 554–555; 
dar žr. girdenis, girdenienė 1997: 291).
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Vadinasi, galima spėti, kad nom. prop. lie. Kaukarius ‚kalnų dievas‘ galėjo atsi-
rasti pagal analogiją15 su avd. lie. Sáulius krš (LPŽ ii 683) (← *saulius ‚sol‘ < 
*saulia ‚t. p.‘ < (ē-kam.) lie. sáulė ‚t. p.‘), suponuojantis -ŏ- kam. lytį *Kaukaris 
‚t. p.‘ (∼ avd. lie. Sáulis, Saulis, Saulỹs ← *saulis, -ys) ↔ subst. lie. kaũkoris ‚kau-
burys, krūva‘ klvr (LkŽe; dar žr. ambrazas 1993: 138; 2000, 116), o ši iš ŏ kam. 
lie. *Kaukaras16 ‚t. p.‘ < (leksinė metonimija) subst. lie. kaũkaras ‚kalnelis, kal-
va, kaubrys‘ b, r, MŽ2 118 ir kt.; ‚kalno viršūnė‘ M, s. dauk., rb 4 Moz 23,9; 
‚žemės pakilimas, kupstas, kapčius‘ b, j; ‚kakta, pakaušis‘ kair (LkŽe) (dar plg. lie. 
kaúkoras, ô 73 ‚mandragora‘ (cgL i 75); t. y. reflektuojama „vaisingumo“ semema 
(Le XVii 225), kuri sietina su viena pagrindinių chtoninės dievybės funkcijų – 
sėkmingu palikuonių susilaukimu resp. gausa).

jau minėta, kad semema ‚kalnų dievas‘, matyt, yra pirminė, todėl būtina nusta-
tyti, kaip atsirado stryikowskio minima ‚arklių dievybės‘ reikšmė. Šią problemą 
galima išspręsti, tik atlikus subst. lie. kaũkaras ‚kalnelis, kalva, kaubrys‘ ir kt. mor-
fologinę (tai ir etimologinę) analizę. iki šiol šis lietuvių žodis aiškinamas kaip subst. 
lie. kaukas suff. -ara- vedinys (skardžius 1996: 303). fraenkelis (LeW i 230) jį 
veda iš subst. lie. kaũkas ‚auglys, votis, kiauniežis‘ k, j, Lsb 194, n (LkŽe). toks 
lyginimas visiškai suprantamas ir aiškus, mat abi leksemos suponuoja referentą 
„iškilumas; tas, kas iškilę, išsikišę“. Vis dėlto reikšminis ryšys tarp šių žodžių ir 
subst. lie. kaũkas ‚turtus nešanti namų dvasia, aitvaras‘ b, r ir kt.; ‚nekrikštyto 
vaiko vėlė‘ k, c i 1059, j; ‚velnias‘ Lš; ‚persenęs, sudžiūvęs, susivėlusiais plaukais 
žmogus; senoviškas prietaringas žmogus‘ Mrj; ‚kaukaspenis‘ kp; ‚neūžauga, mažas 
žmogus‘ k (LkŽe) yra visiškai neaiškus. Vadinasi, neaiški ir pastarojo žodžio kilmė, 
nors būtent sąsajų su šia mitologema ir lie. *Kaukaras resp. dievybe *Kaukariniu 
buvimas nulėmė stryikowskio minimos reikšmės ‚arklių dievybės‘ atsiradimą, mat 
remiantis tautosakos duomenimis, nustatyta, jog kaukai, kaip ir aitvarai, prižiūri 
arklius (Le Xi 186; (velniai – tai būdinga ir slavams (jie arklius net vadina „juo-
dais velniais“)) plg. Vėlius 1977: 124, 126; (kaukai) 184, 186–189, 193) (čia mi-
nėtina, kad kaukų lyginimas su aitvarais taip pat neatsitiktinis (tai, žinoma, atskiro 
tyrimo reikalaujanti problema) – dažnai jų funkcinė konotacija būna identiška (jbr 
ii 158; Le ibd.), plg. lie. áitvaras ‚žmonėms turtus nešanti pasakų būtybė‘ sd 129, 

15 Panašų analogijos veikimą suponuoja ir kitų lietuvių leksemų deklinacinių tipų kitimų tendencijos, plg. 
ŏ kam. lie. žvỹras Varn, krž, žvýras (3) Škt ‚smėlio, žvirgždo ir gargždo mišinys‘ j ir kt.; ‚žemė, dirva, 
kurioje daug gargždo‘ jrb ir kt.; ‚žvirgždo akmenukas‘ Pv, akm, krž, jrb, skdv; ‚organizme susida-
rančios nuosėdos, smėlis‘ Škt (LkŽe) ∼ ŭ- kam. lie. dial. žvỹrius (2) ndŽ ir kt., žvyriùs (4) alv ir kt. 
‚t. p.‘ (plg. Žvyriaus didelį kaupą suvežėm Ltr žr. s. v. kaũpas – LkŽe).

16 Pastaroji mitologema, matyt, nulėmė pejoratyvinės kilmės subst. lie. kaukaras ‚girtuoklis‘ Q 22, Mit i 
227 (LkŽe) atsiradimą, mat karčema – įprasta velnio lokalizacija (Vėlius 1987: 53–54, 94) (remiantis 
rusų folkloro duomenimis, visi girtuokliai yra velnio valdžioje (!!!) – Власова 2008: 542–543, 547).
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n, j ir kt.; ‚vaikų į orą už siūlo leidžiamas žaislas, lakdynė‘ j. jabl.; ‚nenuorama, 
padauža‘ slnt, krn, tj (LkŽe); ‚branktas (arklio pakinktų dalis)‘ (Vėlius 1977: 
174)). tiesa, remiantis lietuvių tautosakos duomenimis (Ltr 1583/51), kaukų 
etiologija yra siejama su arklių kūno dalimis – jie perinami iš juodo eržilo kiaušių 
(plačiau žr. Vėlius 1977: 183).

Mažiulis (PeŽ ii 148–150), analizuodamas minėtų rytų baltų leksemų ir subst. 
pr. cawx ‚velnias‘ e 11 genetines sąsajas, priskyrė prūsų žodžiui jokiame rašytinia-
me šaltinyje ar tautosakoje neminėtą, neva šiai dievybei būdingą, konotacinę se-
memą *‚tas, kuris sulinkęs, susikūprinęs ir pan.‘ (PeŽ ii 149). su tokiu Mažiulio 
teiginiu sutikti negalima dėl labai paprastos priežasties – nei subst. pr. cawx ‚velnias‘, 
nei subst. lie. kaũkaras ‚kalnelis, kalva, kaubrys‘ negali būti vedami iš adj. bl. 
*kauka- ‚sulinkęs, susikūprinęs‘ < adj. ide. *kouko-(: *keuko-) ‚lenkiantis (links-
tantis, sulinkęs) dengiančiai‘ / ‚dengiantis (dengtas) lenkiančiai (linkstančiai, lenk-
tai)‘ < verb. ide. *(s)keuk- / *(s)kouk- / *(s)kk- ‚dengti(s) lenkiančiai (linkstančiai) 
/ lenkti (linkti) dengiančiai‘ (PeŽ ii 150), mat šie žodžiai suponuoja ne „sulinki-
mo“, bet „išsikišimo, išsišovimo, buvimo aukštai“ konotatus (plg. urbutis 1981: 
77) – semantinė jų konotacija diferentinė (apie referentinę šių lyčių vertę plačiau 
žr. Paulauskas 1987: 64–65, 86) (panašias išvadas suponuoja ir LiV (i 319) patei-
kiami iliustraciniai ide. ? *keuk- ‚sich biegen‘, t. y. ‚linkti, kukti, (su)kumpti‘ pa-
vyzdžiai: verb. s. i. (Ved.) ut-kucant- ‚raitytis; susikūprinti; sulinkti‘, v.p. n-gwč- 
‚nusilenkti‘, air. cúar ‚kreivas‘, s.-kr. kȕka ‚kablys‘, lie. kaũkas ‚kankorėžis‘ (beje, 
tokia reikšmė nėra minima LkŽ (!!!)), t. y. nekreipiamas dėmesys į itin svarbų 
faktą, kad įlinkimas resp. ‚dauba‘ nėra išlinkimas resp. ‚kalva‘). Vadinasi, šių žodžių 
kilmė yra visai kita, nei aiškinama fraenkelio (LeW ibd.) ir Mažiulio (PeŽ ibd.) 
(jais seka ir Liubovė kurkina, susiejusi lie. kaũkaras su sl. *čukorъ – plg. Куркина 
1992: 164) darbuose17 .

Vienas argumentų, kuriais Mažiulis grindžia savo spėjimą apie galimą adj. bl. 
*kauka- ‚sulinkęs, susikūprinęs‘ rekonstrukciją – klaidingas Etimologinio slavų kalbų 
žodyno autorių teiginys (žr. ЭССЯ Xiii 86–87, 94), neva subst. r. кука ‚kumštis, 
sugniaužta plaštaka‘ (apie jo kilmę plačiau žr. Фасмер ii 404) lygintinas su r. dial. 
кука ‚girinis, gyvenantis pirtyje‘ (plg. СРНГ XVi 30) – jie pateikiami kaip vieno 
leksinio semantinio lizdo nariai. deja, šie žodžiai yra visiškai skirtingos kilmės – r. 
dial. кука ‚girinis, gyvenantis pirtyje‘ (ЭССЯ Xiii 87) yra lalvortas (matyt, supo-
nuotas onomatopėjinio bu-bu, apuoko ar pelėdos garsų pamėgdžiojimo, ir pejora-
tyvinės reikšmės (taip pat lalvorto) r. кáка ‚fu; bjaurastis, blogis, purvas, išmatos‘ 
(Даль ii 75) kontaminavimo), reflektuojantis regresyvinę asimiliaciją (dėl kalbos 

17 Šis aiškinimas kartojamas ir naujausiuose prūsų leksikologijai skirtuose veikaluose (plačiau žr. brazaitis 
2010: 150).
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vartotojo (vaiko (!!!)) blogos artikuliacijos: к…к ← б…к) r. бка ‚velnias; mitinė 
būtybė‘ ir kt. (СРНГ iii 262), ‚pabaisa (baubas), kuriuo protingi auklėtojai gąsdina 
vaikus; antžmogis; lokys; piktas, žiaurus, neįveikiamas žmogus‘ (Даль i 138).

kitas, Mažiulio pasitelktas, pr. caws ‚velnias‘ giminaitis – la. kaũcȩns ‚paprasto-
ji rupūžė; varlė‘ (Me ii 172), taip pat visai kitos kilmės, nei nurodo spėjimo au-
torius. jis traktuotinas kaip subst. la. kauca ‚staugimas, rėkimas, bliovimas‘ (Me 
ibd.) ir suff. -ȩn-s vedinys (∼ la. meita ‚duktė; mergaitė, mergina; tarnaitė‘ → 
meîtns ‚mergiotė; mergytė‘, la. māsa ‚sesuo‘ → la. māsns ‚pusbrolis, brolėnas‘ 
(endzelīns 1951: 303); dar plg. subst. lie. tylà ‚nebuvimas triukšmo, garsų; tyluma, 
rimtis, ramybė, ramumas‘ frnW, kŽ ir kt.; ‚tylėjimas‘ sd 151 ir kt.; ‚tykus oras, 
štilis‘: ndŽ, gtŽ, dŽ; ‚tyki vieta, tylus kampelis‘ Vd; ‚nekalbus žmogus, tylūnas‘ 
ndŽ, k (LkŽe) → tylẽnis, -ė ‚tylus žmogus, tylūnas‘ dŽ, ndŽ ir kt.; ‚viešai ne-
reiškiantis savo pažiūrų žmogus‘ dŽ (LkŽe); lie. gárbanà ‚susiraitę plaukai, vilnos 
ar augalai‘ k ir kt. (LkŽe) → lie. dial. gerbẽnis, -ė ‚kieno plaukai gerbenėti‘ Pc, 
sml ir kt. (LkŽe) (dar žr. skardžius 1996: 235) ir kt.), o la. kauca yra deverbatyvas, 
vestinas iš verb. la. kàukt ‚kaukti, kriokti, raudoti; verkti, kūkčioti; triukšmauti; 
švilpti (apie vėją); traškėti, braškėti; (ausį) veriančiu garsu skambėti‘18 (Me 
ii173), plg. la. kaũkuris ‚švilpiantis viesulas‘ (Me ibd.).

taigi Mažiulio pateikiamas pr. caws resp. lie. kaũkas kilmės aprašymas yra ko-
reguotinas.

aptariamų lie. kaũkaras, lie. kaũkas, pr. cawx ‚velnias‘ kilmės nustatymo pro-
blema lengvai sprendžiama, remiantis teisingai Mažiulio įžvelgta semantine ir ge-
netine šių leksemų sąsaja su rupūžės pavadinimu – senovės baltų penatu (labai 
abejotinas spėjimo autoriaus mitologemos vertinimas (žr. toliau)). tik priešingai 
Mažiuliui (PeŽ ii 148), su minėtais žodžiais sietinas ne onomatopėjinės kilmės la. 
kaũcȩns, bet subst. la. kaupis ‚rupūžė‘ (eh i 594), la. kaũpiņš ‚rupūžė, varlė; ant 
žemės paviršiaus pūpsantis grybas‘, la. kàupenis2 ‚rupūžė‘, la. kaũpītis ‚rupūžė, var-
lė‘ (Me ii 177), suponuojančiais ne kokį nors paslaptingą mitologinį „penato“ 
referentą – todėl nereikia rekonstruoti niekuomet neegzistavusios lyties la. *kaũk-
ena- ‚kaukinis, priklausantis kaukams (penatams)‘ (PeŽ ibd.), bet etimologiškai 
lengvai pagrindžiamą sememą ‚išsikišimas, išsišovimas ant žemės‘19 ↔ la. kau-
pis ‚kriauklės kiautas‘ (Me ibd.).

skirtingų akcentinių formų kilmės, kurių ypatingą reikšmę pabrėžia Mažiulis 
(PeŽ ibd.), priežastys lengvai paaiškinamos lietuvių kalbos atitikmenimis, reflek-

18 onomatopėjinę la. kaũcȩns kilmę galima argumentuoti ir la. ķauķis ‚rupūžė‘ (Me ii 357) < verb. la. 
ķaukstêt ‚kiau kiau viauksėti, kiauksėti ir pan.‘ < (onomat.) la. ķauku ‚kiau kiau‘ (Me ibd.).

19 La. kaũpiņš ‚niekinamasis menko žmogaus ar gyvūno įvardijimas‘ (eh i 594) suponuoja apeliatyvinę 
žodžio reikšmės kilmę, matyt, pagal referento „rupūžė“ resp. „varlė“ pejoratyvinę konotaciją.
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tuojančiais pamatines šių lyčių formas: subst. lie. kaũpas, káupas ‚iškilimas, kau-
burys, krūva‘ k ir kt.; ‚bulvės ar daržovės, supiltos į krūvą, uždengtos šiaudais ir 
užkastos žemėmis; rūsys‘ brt ir kt.; ‚saiko perviršijimas, perviršis‘ r, sd 398 ir kt.; 
‚kas virš normos, daugiau kaip reikia, viršus‘ kt, slk ir kt.; ‚viršugalvis‘ ds (LkŽe). 
Pabrėžtina, kad istoriškai šių lyčių šaknis yra silpnoji bazė, o akūtinių lyčių atsira-
dimas nulemtas kolektyvo formanto *- (plačiau žr. kregždys 2010a: 29–31), plg. 
subst. lie. káupa ‚kauburys‘ ↔ lie. dial. káupas ‚t. p.‘ (taip ir s.-kr. kȕpa ‚krūva‘ ↔ 
kȕp ‚t. p.‘ (žr. būga ii 442); būga (i 441) g. masc. lytį vertina kaip inovaciją), la. 
kuõpa ‚krūva, ryšulys (javų pėdas), guba‘, adv. la. dial. kuõpã ‚kartu‘ ↔ lie. dial. 
kuopa ‚kaugė, kūgis, stirta‘ (plg. būga ii 355) < subst. bl. *kaupa- ‚kauptumas‘ < 
adj. bl. *kaupa- ‚kauptas‘ (plg. PeŽ ii 151) < verb. bl.-sl. *kaup-/*kp- ‚krauti į 
krūvą; kyšoti‘ (< ide. *keup- ‚t. p.‘ (Pokorny (ieW 591) rekonstruojama semema 
‚linkti, lenkti(s) ir pan.‘ aukščiau minėtų leksemų semantinei raidai aiškinti visiškai 
netinka, todėl keistina)) > verb. lie. kaũpti ‚kasti į krūvą, daryti kaupą‘ k, j; ‚su-
kasti žemes apie augalo kamieną ar apie ką kita, kaupuoti‘ k, n, krsn, ktk, j; 
‚rinkti, telkti, koncentruoti‘ Mrs; ‚grobti, griebti sau‘ j (LkŽe).

taigi galima spėti, kad lie. kaũkaras, lie. kaũkas, pr. cawx reflektuoja progre-
syvinės asimiliacijos nulemtą fonetinės žodžio struktūros kaitą (k…p > k…k): 
subst. bl. *kaupa- ‚kauptumas‘ (→ (suff. -(a)ra- vediniai) lie. kauprà ‚kalva‘, kaũparas 
‚kauburys‘ Vl (būga i 447); la. kaupra ‚kalva‘ (eh i 595), la. kàupre2 ‚nedidelė 
kalva; kalnagūbris‘ (Me ii 177), la. kàupris2 ‚kalnagūbris; pakaušis‘ (eh i 595)) ⇨ 
*kauka- ‚t. p.‘, plg. nom.prop. lie. Kaũkas ‚renka visokius daiktus ir nešasi namo‘ 
tv (butkus 1995: 255) (kauno apylinkėje lie. kaũkas suvokiamas tik kaip šykštus, 
visa namo tempiantis žmogus (!!!) – R. K.) ↔ verb. lie. kaũpti ‚grobti, griebti sau‘ 
(žr. aukščiau). tokio kitimo būta, matyt, jau baltų ir slavų prokalbėje20, plg. s.-kr. 
kȕpa ‚krūva, kaupas; medžių, žmonių grupė; kupeta; šūsnis‘ // kȕp ‚t. p.‘, hidr. 
Kȕpa ‚upė kroatijoje; Κόλαπις (mini strabonas)‘ (rhs 789, 791; dar žr. būga 
ii 442) ↔ slov. kúk ‚kalva‘ (plg. PeŽ ii 150), kr. kȕk ‚(anat.) žmogaus ir gy-
vūno šlaunikaulio viršutinė (išsikišanti) dalis; akmens viršus‘ (rhj: 517; rhs: 

20 ankstyvos šio proceso kilmės prielaidą suponuoja ir prūsų toponimikos bei hidronimikos pavyzdžiai, 
reflektuojantys vietovardžių su šaknies -p- ir -k- galimų variantų egzistavimą: top. pr. (Pietų Prūsija) 
Kaukenynen 1400 (gerullis 1922: 58; blažienė 2005: 271), top. pr. Kaucaliskis 1331, Kaukelawke 1394 
(gerullis ibd.), top. pr. Koken 1755, Nüwe Kuckendorff 1380 ir kt. (Przybytek 1993: 102–103, 315) ∼ 
hidr. (up.) pr. Caupeaps 1395, top. pr. Kaupsitten 1343 (gerullis ibd.). daryti tokią atsargią prielaidą 
galima, remiantis itin gausia (su šakniniu -p-) latvių toponimine medžiaga bei akivaizdžių fonetinių 
alternantų egzistavimu šioje rytų baltų kalboje: top. la. Kaupa, Kaũpas, Kaũpes ∼ top. lie. Káupos; top. 
la. Kàupari2, Kauper-kalns; Kaũpes-kalns ↔ top. la. Kaukuri, Kaũkure, Kauķu kalns ir kt. (daugiau pa-
vyzdžių žr. endzelīns 1961: 63, 67–68).

todėl galima labai atsargiai spėti, kad kai kurie prūsų ir lietuvių kauk- šaknies toponimai ir hidro-
nimai sietini ne su „kauko“ resp. „velnio“, bet „kalvos“ resp. „kalno“ referentine konotacija (!!!).

ALL_62_63_maketas.indd   69 2011.06.17   08:23:52



70

roLandas kregŽdys

acta Linguistica Lithuanica LXII–LXIII

753), s.-kr. kȕk (kûk), kùka ‚didžiulis akmuo, riedulys‘, top. (bosnijoje) Kȕk // 
Kûk ‚didžioji kalva‘ (rhs ibd.)21 .

tokį spėjimą galima argumentuoti ir mitologiškai, mat yra žinoma, kad „kaukas, 
kaip rusų дворовой, švedų ritomte, norvegų Nisse, suomių tanhuan haltija, tallitont-
tu, riihenhaltija ir kitos būtybės, labiau susiję su jauja, tvartu, o ne žmonių gyve-
namąja vieta – jis neša grūdus, šieną, rūpinasi arkliais ir t. t.“ (Vėlius 1977: 188), 
t. y. kaukas krauna krūvas resp. kaupia, plg. jau minėtą verb. lie. kaũpti reikšmes 
‚kasti į krūvą, daryti kaupą‘ ir ‚rinkti, telkti, koncentruoti‘ (LkŽe).

taigi tampa akivaizdu, kad ir fraenkelis, ir Mažiulis vienam leksiniam seman-
tiniam lizdui priskyrė visai skirtingos kilmės ir reikšmės žodžius – fonetinius ho-
monimus (homofonus): subst. lie. kaũkas ‚turtus nešanti namų dvasia, aitvaras‘, 
‚nekrikštyto vaiko vėlė‘, ‚velnias‘, ‚persenęs, sudžiūvęs, susivėlusiais plaukais žmo-
gus; senoviškas prietaringas žmogus‘, ‚kaukaspenis‘, ‚neūžauga, mažas žmogus‘ 
(LkŽe) < ide. *keup- ‚krauti į krūvą; kyšoti‘ (tokia semema neišskirta ieW 591; 
kitaip aiškinama PeŽ ii 61) ≠ subst. lie. kaũkas ‚žvejų įrankis – medinis kablys ar 
lankas, su kuriuo atsuka po ledu netiesiai einančią kartį‘ Vdšk, srj, klt, ign, rš, 
Švnč, Lkm, Plš, nmn; ‚kartis vežimui priveržti, veržėtuvė‘ dglš (LkŽe) < verb. 
ide. *keuk- ‚(su, iš)linkti‘ (ieW 588–589) (dar žr. PeŽ ii 150). remiantis atlikta 
analize, galima drąsiai teigti, kad brodovskio ir Milkaus žodynuose minima nomen. 
prop. (teonimas) Kaukarius semema ‚kalnų dievas‘ yra pirminė, o stryikowskio 

21 Petaras skokas s.-kr. kȕk, gen. kùka ‚šlaunikaulio viršutinė dalis ir kt.‘ sieja su s.-kr. kȁlk (< prasl. 
*klъkъ)‚šlaunis; coxa, femur‘ ir veda iš ide. *kk- ‚(su)linkti‘ (skok ii 225), tačiau jo paties nurodomas 
top. Kȕk (Milna, brač) ‚aukštuminė vietovė su snieguota kalva‘ suponuoja ne „sulinkimo“, bet „išsi-
kišimo“ referentą (!!!), t. y. jis sietinas ne su s.-kr. kȁlk ‚kulšis‘, bet s.-kr. kȕk (kûk), kùka ‚didžiulis 
akmuo, riedulys‘ (rhs 753), o pastarasis – su s.-kr. kȕp (Vuk, kosmet, Žk) ‚krūva, kaupas; medžių, 
žmonių grupė; kupeta; šūsnis‘, kúpa (Vuk) ‚krūva, acervus; nendrių glėbys‘, lygintinas su lie. kaũpas 
(plg. skok ii 225, 236–237). skokas taip pat įžvelgė šių leksemų genetines sąsajas – prolyčių ide. 
*qeu-p- ↔ ide. *qeu-k- skirtumus įvardija tik skirtingų formantų *-k- ir *-p- kaita (skok ii 237). 

toks atsainus šių žodžių vertinimas nulėmė tos pačios kilmės leksemų (reflektuojančių progresyvinės 
asimiliacijos kaitą: k…p → k…k) skaidymą į atskirus leksinius semantinius lizdus, t. y. šių žodžių pro-
lytė yra prasl. *kupъ ‚krūva, kaupas‘ > s. sl. êuïú ‚σωρός, acervus‘, bulg. куп ‚krūva; gausybė, daugybė‘ 
ir kt. (plačiau žr. ЭССЯ Xiii 114).

Čia minėtinas ir visiškai neįtikėtinas olego trubačiovo (ЭССЯ Xiii 115) spėjimas, neva akcentinis 
s.-kr. kȕp resp. lie. kaũpas neatitikimas aiškintinas skirtingų prolyčių rekonstrukcija: ide. *kou-p-o- ↔ 
ide. *kou-ǝ-p-o-. spėjimo autorius kažkodėl ignoruoja būgos (i 441) teiginį, kad s.-kr. kȕp (g. masc.) 
vertintinas kaip inovacija, t. y. ši forma radosi iš s.-kr. kȕpa, o pastarosios akūtas, matyt, suponuotas 
kolektyvo formanto ide. *- (plačiau žr. kregždys 2010a: 31–41). būgos hipotezę galima argumentuoti 
ir ide. kalbose pasitaikančia nomina collectiva → g. masculinum gramatinės kategorijos raida (žr. kregždys 
2010a: 54–55). Vadinasi, galima iškelti hipotezę, kad serbų ir kroatų kalbose vartojama leksinė semantinė 
gretybė kȕpa ‚krūva, kaupas; medžių, žmonių grupė; kupeta; šūsnis‘ // kȕp ‚t. p.‘, remiantis būgos spė-
jimu, yra vėlyva, todėl s.-kr. kȕp akūtas atsiradęs pagal analogiją su g. fem. kȕpa (plačiau apie šią lytį žr. 
ЭССЯ Xiii 107–108), o ne reflektuoja ide. *kou-ǝ-p-o-, kuri, matyt, niekuomet neegzistavo.
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*Kaukarinis ‚arklių dievybė‘ – antrinė, suponuota funkcinės dievybės konotacijos, 
t. y. lie. kaũkas suponuoja protosememą *‚kalvoje gyvenanti dievybė, kur ji krau-
na = kaupia turtus‘. Vadinasi, priešingai baliui (jbr ii 158), galima drąsiai teigti, 
kad šis teonimas turėtų būti traktuojamas kaip vienas Velino epitetų.

be minėto teonimo analizės, būtina aptarti kelių rusų kalbos leksemų, spėtina, 
klaidingai toporovo (Топоров 2000: 184; 2006: 200) susietų su Chaurirari, kilmę:

1. dial. r. кар ‚medinis ilgakotis plaktukas žuviai apsvaiginti‘ (vartojamas urale, 
sibire, obės upės baseine (vakarų sibiras)) (СРНГ Xiii 138), kurį toporovas įvar-
dija baltizmu (Топоров ibd.), neva reflektuojančiu subst. lie. kaũras ‚ilgas pagalys 
degutui maišyti verdant‘ (LkŽe). Šiuo spėjimu negalima tikėti ne tik dėl rusų lek-
semos paplitimo arealo, t. y. leksema užfiksuota niekuomet baltų negyventoje teri-
torijoje (nebent tai tremties vieta – tiesa, duomenys apie žodžio vartojimą surinkti 
1908 m.), bet ir dėl minėto lietuvių žodžio kilmės: lie. kaũras – adaptacinis slavizmas, 
sietinas su r. *ковыр ‚įrankis lėtam maišymo procesui įvardyti‘ ↔ r. коврка ‚tai, 
kuo kasama, skaptuojama, išpjaunama, (su)pinama; karnų ar beržo tošies pãrišalas, 
kuriuo užtempiama vyža; smūgis; negražus lėtapėdis žmogus‘ (СРНГ XiV 38) (← 
verb. r. ковырть ‚sukinėti, pasukti, irtis (irklais), ką nors daryti lėtai, neva-
lyvai‘ (СРНГ XiV 39–40; Даль ii 129)) ∼ r. копшка ‚lėtas žmogus; nevykėlis‘ ↔ 
кóпа ‚t. p.‘; r. копáло ‚iltis‘ ↔ копáлка ‚bet koks kasimo įrankis‘ (Даль ii 157).

dėl r. dial. кар ‚medinis ilgakotis plaktukas žuviai apsvaiginti‘ kilmės galima 
iškelti hipotezę, kad jis genetiškai sietinas su r. кoварный ‚tas, kuris kala apkaustus, 
grandines, pančius‘ (Даль ii 127) < subst. r. коварь ‚kalvis‘ (Даль ibd.) < verb. r. 
ковáть ‚apdoroti plaktuku metalą, suteikti metalui bet kokią formą; lyg ant prie-
kalo ritmiškai plakti plaktuku‘ (Даль ibd.), t. y. grafiškai jis traktuotinas kaip 
fonetinės kodifikacijos pavyzdys, reflektuojantis absorbcinę lytį (be šakninio -v-, 
plg. r. кавунъ ‚arbūzas, moliūgas‘ ↔ dial. r. кан ‚t. p.‘ (Даль ii 71)), suponavusią 
formą *kaur ← *koar (fonetinės šaknies struktūros kaita dėl rusų kalbai neįprastos 
fonotaktinės grandies -oa-). reikšminis kitimas referentas ⇳ konotatas ⇨ referentas 
(ab → ba) aiškintinas, remiantis vidinės semantinės kaitos principu (plačiau žr. 
kregždys 2010a: 24–25):
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2. Verb. r. dial. кариться ‚pykti; raukytis, būti niūriam, paniurusiam; būti 
išdidžiam; būti užsispyrusiam‘ (Даль ii 98; dar žr. СРНГ Xiii 138) taip pat nėra 
baltizmas, kaip teigia toporovas, mat yra denominatyvas, pasiskolintas iš tiurkų 
kovur ‚rudas‘, kazach. koŋur ‚šviesbėris, palvas, sartas; juodbėras (su juoda uode-
ga ir karčiais)‘ (Фасмер ii 211) – tikėtina tokia semantinės šio veiksmažodžio 
raidos seka: ‚rudas, juodbėras‘ ↔ ‚parudęs, pajuodęs‘ ↔ ‚pajuodęs, parudęs (tam-
sios spalvos), todėl ir paniuręs‘ ↔ ‚piktas‘ ↔ ‚susiraukęs, nes piktas‘ ↔ ‚paniuręs, 
todėl ir susiraukęs‘.

išvados

1) teonimas Chaurirari reflektuoja pirmųjų dviejų skiemenų metatezinį, arba 
artimosios (vienas šalia kito esančių skiemenų) metatezės, tipą, keičiant pirmąją to 
paties kamieno morfemą antrąja – suponuotina morfotaktinė kaita: lie. *Kauriraris 
‚arklių dievas‘ < subst. lie. *kaurikaris ‚t. p.‘ (r…r < r…k (artimoji progresyvinė 
asimiliacija)) ↔ subst. lie. *kaurikanis (r…r < r…n (tolimoji progresyvinė asimilia-
cija)) < subst. lie. *kaukarinis ‚t. p.‘ (morfotaktinė metatezė dėl tabu) < adj. lie. 
*kaukarinis ‚priklausantis kaukariui‘;

2) dievybės vardas Chaurirari nėra ἅπαξ λεγόμενον. jis sietinas su keliuose 
XViii a. Mažosios Lietuvos leksikografų ir kultūros veikėjų darbuose užfiksuotu 
nomen proprium (teonimu) Kaukarius ‚kalnų dievas‘;

3) lie. kaũkaras, lie. kaũkas, pr. cawx reflektuoja progresyvinės asimiliacijos nu-
lemtą fonetinės žodžio struktūros kaitą (k…p > k…k): subst. bl. *kaupa- ‚kauptumas‘ 
> subst. lie. kaũpas, káupas ‚iškilimas, kauburys, krūva‘ (→ (suff. -(a)ra- vediniai) 
lie. kauprà ‚kalva‘, kaũparas ‚kauburys‘; la. kaupra ‚kalva‘, la. kàupre2 ‚nedidelė 
kalva; kalnagūbris‘, la. kàupris2 ‚kalnagūbris; pakaušis‘) ⇨ *kauka- ‚t. p.‘;

4) brodovskio ir Milkaus žodynuose minima nom. propr. (teonimas) Kaukarius 
semema ‚kalnų dievas‘ yra pirminė, o stryikowskio *Kaukarinis ‚arklių dievybė‘ – 
antrinė, suponuota funkcinės dievybės konotacijos;

5) subst. r. dial. кар ‚medinis plaktukas žuviai apsvaiginti‘ ir verb. r. dial. 
кариться ‚pykti; raukytis, būti niūriam, paniurusiam; būti išdidžiam; būti užsi-
spyrusiam‘ nėra baltizmai.
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ка. – Liutkevičienė danutė & zabarskaitė jolanta. Nuo Konstantino Sirvydo iki Didžiojo 
žodyno. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 21.

k r e g ž d y s  r o l a n d a s  2009b: ide. suff. *-ko- semantinė sklaida baltų kalbose. – Res 
humanitariae 6, 112–132.

k r e g ž d y s  r o l a n d a s  2010: baltiškųjų teonimų perteikimo ir dievų funkcijų nustatymo 
problematika jano Łasickio veikale „de diis samagitarvm cæterorvmque sarmatarum, & 
falſorum chriſtianorum. item de religione arme-niorum“: salaus, klamals, atlaibos, ta-
wals. – Perspectives of Baltic Philology. International conference abstracts. Poznań: uniwer-
sytet im. adama Mickiewicza w Poznaniu, 51–52.

k r e g ž d y s  r o l a n d a s  2010a: Baltų kalbų leksinės semantinės gretybės (paveldėtieji ŏ/ā 
kamienų kūno dalių pavadinimai). Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas.

k r e g ž d y s  r o l a n d a s  2010b: Velionio išlydėjimo papročio, aprašyto Sūduvių knygelėje, 
verifikavimo klausimu. – Etnologija: istorija, dabartis ir perspektyvos. tarptautinės konfe-
rencijos tezės. Vilnius: Lii leidykla; 13–14.

k r e g ž d y s  r o l a n d a s  2010c: Motiejaus strijkovskio veikale „kronika Polska, Litewska, 
Żmódzka i wszystkiej rusi“ paminėto teonimo Chaurirari kilmė, dievybės funkcijos. – XI 
straptautiskā baltistu kongresa „Baltu valodu pagātne, tagatne un nākotne“ referātu tēzes. rīga: 
Latvijas universitāte un Latvijas universitātes Latviešu valodas institūts, 88–89.

k r e g ž d y s  r o l a n d a s  2011: baltų metempsichozė: velionio išlydėjimo papročio, aprašy-
to P. orozijaus kronikos Wulfstano intarpe ir Sūduvių knygelėje, verifikavimo klausimu. – Res 
humanitariae 8 (studija spausdinama).

L a m p e  g e o f f r e y  W. h. 1961: A Patristic Greek Lexicon. oxford: clarendon Press.

L a s i c k i s  jo n a s  1969: Apie žemaičių, kitų sarmatų bei netikrų krikščionių dievus. Vilnius: 
Vaga.

L i d d e l l  h e n r y  g e o r g e ,  s c o t t  r o b e r t  1882: A Greek-English Lexicon. new york, 
cincinnati: american book company.

Ł ow m i a ń s k i  h e n r y k  1935: Prusy pogańskie. toruń: instytut popierania nauki.

ALL_62_63_maketas.indd   76 2011.06.17   08:24:02



M. stryikowskio veikalo Kronika Polska, Litewska, 
Żmódzka i wszystkiej Rusi teonimai: Chaurirari

77straipsniai / articles

Ł ow m i a ń s k i  h e n r y k  1989: Prusy – Litwa – Krzyżaci. Warszawa: Państwowy instytut 
Wydawniczy.

M a n n h a rd t  W i l h e l m  1936: Letto-Preussische Götterlehre. riga: herausgegeben von 
der Lettisch-Literärischen gesellschaft.

M i k ko l a  jo o s e p p i  ju l i u s  1908–1909: zur slavischen etymologie. – Indogermanische 
Forschungen 23(1–2), 124–138.

M o n i e r - W i l l i a m s  M o n i e r  a . 1872: A Sanskrit-English Dictionary. oxford: at the 
clarendon Press.

Pa u l a u s k a s  jo n a s  1987: Sisteminis lietuvių kalbos žodynas. Vilnius: Mokslas.

P r z y by t e k  r o z a l i a  1993: Ortsnamen baltischer Herkunft im südlichen Teil Ostpreußens . 
stuttgart: franz steiner Verlag.

s h eve l ov  g e o r g e  y. 1964: A prehistory of Slavic. The historical phonology of Common 
Slavic. heidelberg: carl Winter.

s k a rd ž i u s  P r a n a s  1996: Rinktiniai raštai 1; par. albertas rosinas. Vilnius: Mokslo ir 
enciklopedijų leidykla.

s t r y i kow s k i  M a c i e y  o s o s t e v i c i u s  1582: Kronika Polska, Litewska, Żmódzka i 
wszystkiej Rusi. krolewen.

s z e m e r é ny i  o sw a l d  1977: Studies in the kinship terminology of the Indo-European 
languages with special reference to Indian, Iranian, Greek and Latin (acta iranica 16. textes 
et mémoires 7). Leiden: e. j. brill; téhéran-Liége: bibliothéque Pahlavi.

Š ew c - s c h u s t e r  h i n c  1984: Gramatika hornjo-serbskeje rěče. budyšin: Ludowe nakła-
dnistwo domowina.

Š i m k ū n a i t ė  e u g e n i j a  2001: Gyvenimo receptai. Vilnius: Žuvėdra.

u r b u t i s  V i n c a s  1981: Baltų etimologijos etiudai. Vilnius: Mokslas.

Va i c e k a u s k a s  a r ū n a s  2005: Lietuvių žiemos šventės. kaunas: Vytauto didžiojo uni-
versiteto leidykla.

Va i l l a n t  a n d r é  1950: Grammaire comparee des langues slaves 1. Lyon-Paris.

Ve y  M a rc  1931: slave st- provenant d’i.-e. *pt-. – Bulletin de la Société de Linguistique 
32(1), 65–66.

V ė l i u s  n o r b e r t a s  1977: Mitinės lietuvių sakmių būtybės. Vilnius: Vaga.

V ė l i u s  n o r b e r t a s  1987: Chtoniškasis lietuvių mitologijos pasaulis. Vilnius: Vaga.

z i e l i ń s k i  ta d e u s z  1999: Religia Cesarstwa Rzymskiego. toruń: adam Marszałek.

z i n k ev i č i u s  z i g m a s  1966: Lietuvių dialektologija. Vilnius: Mintis.

ALL_62_63_maketas.indd   77 2011.06.17   08:24:02



78

roLandas kregŽdys

acta Linguistica Lithuanica LXII–LXIII

А н и к и н  А л е к с а н д р  Е в г е н ь е в и ч  2000: Этимологический словарь русских диа-
лектов Сибири. Москва-Новосибирск: Наука.

А н и к и н  А л е к с а н д р  Е в г е н ь е в и ч  2009: (rec.) W. smoczyński. słownik etymolo-
giczny języka litewskiego. 789 s.; indeks wyrazów litewskich. 308 s. Wilno: Printer Polyglott, 
jost gippert, frankfurt a. Main, 2007. – Вопросы языкознания 2009 (4), 152–156.

А х м а н о в а  О л ь г а  С е р ге е в н а  1969: Словарь лингвистических терминов. Моск-
ва: Советская энциклопедия.

Б е н в е н и с т  Э м и л ь  1995: Словарь индоевропейских социальных терминов. Москва: 
Прогресс.

Б е р н ш т е й н  С а м у и л  Б о р и с о в и ч  1953: Болгарско-русский словарь. Москва: Го-
сударственное издательство иностранных и национальных словарей.

В е й  М а р к  1958: К этимологии древнерусского ‘Стрибог’. Вопросы языкознания 3, 
96–99.

В л а с о в а  М а р и н а  Н и к и т и ч н а  2008: Энциклопедия русских суеверий. Санкт-Пе-
тербург: Издательский Дом „Азбука-классика“.

Г а м к р е л и д з е  Т а м а з  В а л е р и а н о в и ч ,  И в а н о в  В я ч е с л а в  В с е в о л о д о в и ч 
1984: Индоевропейский язык и индоевропейцы 1–2. Тбилисси: universiteta.

Г у р а  А л е к с а н д р  В и к т о р о в и ч  1997: Символика животных в славянской народ-
ной традиции. Москва: Индрик.

Д ь я ч е н к о  Г р и го р и й  1993: Полный церковно-славянскiй словарь (со внесенiем въ 
него важнѣйшихъ древне-русскихъ словъ и выраженiй). Москва: Издательский отдел 
Московского Патриархата.

З а л и з н я к  А н д р е й  А н а т о л ь е в и ч  1980: Грамматический словарь русского языка. 
Словоизменение. Москва: Русский язык.

И в а н о в  В я ч е с л а в  В с е в о л о д о в и ч  1974: Опыт истолкования древнеиндийских 
ритуальных и мифологических терминов, образованных от. аśvа- «конь» (жертвопри-
ношение коня и дерево aśvattha в древней Индии). – Проблемы истории языков и 
культуры народов Индии. Москва: Наука, 75–138.

К а з а н с к е н е  В а н д а  П е т р о в н а ,  К а з а н с к и й  Н и к о л а й  Н и к о л а е в и ч  1986: 
Предметно-понятийный словарь греческого языка. Крито-микенский период. Ленинград: 
Наука.

К р е г ж д и с  Р о л а н д а с  2009: Прусс. Curche: этимология теонима, функции божес-
тва; проблематика установления культовых соответствий на почве обрядовой традиции 
восточно-балтийских, славянских и других индоевропейских народов. – Studia 
Mythologica Slavica 12, 249–320.

ALL_62_63_maketas.indd   78 2011.06.17   08:24:02



M. stryikowskio veikalo Kronika Polska, Litewska, 
Żmódzka i wszystkiej Rusi teonimai: Chaurirari

79straipsniai / articles

К р е г ж д и с  Р о л а н д а с  2010: Восточнославянские боги Киевской Руси: Стрибог 
(сопоставительный анализ данных славянской и балтийской мифологических систем). – 
Studia Mythologica Slavica 13, 211–232.

К у р к и н а  Л ю б о в ь  В и к т о р о в н а  1992: Диалектная структура праславянского 
языка по данным южнославянской лексики. Ljubljana: slovenska akademija znanosti in 
umetnosti.

Л у к а ш е в и ч  П л а т о н ъ  1846: ЧАРОМѪТIЕ, или священный языкъ маговъ волхвовъ 
и жрецовъ. Петрьгородъ: типографiя К. Вингебера.

М а к о в с к и й  М а р к  М и х а й л о в и ч  1998: Метаморфозы слова (Табуирующие мар-
керы в индоевропейских языках). – Вопросы языкознания 4, 151–179.

Маслов  Юрий  Сер ге е вич  1981: Грамматика болгарского языка. Москва: Высшая 
школа.

М е й е  А н т у а н  1954: Основные особенности германской группы языков. Москва: Изд. 
иностранной литературы.

Н и л ь с с о н  М а р т и н  1998: Греческая народная религия. Санкт-Петербург: Алетейя.

О т к у п щ и к о в  Ю р и й  В л а д и м и р о в и ч  1988: Догреческий субстрат. Ленинград: 
Изд. ЛГУ.

О т к у п щ и к о в  Ю р и й  В л а д и м и р о в и ч  2006: Об  этимологии гидронима Ло-
вать. – Индоевропейское языкознание и классическая филология – X. Материалы чтений, 
посвященных памяти профессора Иосифа Моисеевича Тронского. 19–21 июня 2006 г. 
Санкт-Петербург: Наука, 215–219.

П р о х о р о в  А н д р е й  А р к а д ь е в и ч  2002: О мифологической основе сюжета кон-
ного состязания в славянских исторических преданиях и фольклоре. – Балто-славян-
ские исследования 15, 410–454.

С е м е р е н ь и  О с в а л ь д  1967: Славянская этимология на индоевропейском фоне. – 
Вопросы языкознания 4, 3–25.

С к р и п н и к  Л а р и с а  Г р и го р i в н а ,  Д з я т к i в с ь к а  Н i н а  П а н т е л е й м о н i в н а 
2005: Власнi iмена людей. Киiв: Наукова думка.

С у п е р а н с к а я  А л е к с а н д р а  В а с и л ь е в н а  и др. 1986: Теория и методика оно-
мастических исследований. Москва: Наука.

С у с л о в а  А н н а  В л а д и м и р о в н а ,  С у п е р а н с к а я  А л е к с а н д р а  В а с и л ь е в -
н а  1991: О русских именах. Ленинград: Лениздат.

Т а х о - Г о д и  А з а  А л и б е к о в н а ,  Л о с е в  А л е к с е й  Ф ё д о р о в и ч  1999: Гречес-
кая культура в мифах, символах и терминах. Санкт-Петербург: Алетейя.

ALL_62_63_maketas.indd   79 2011.06.17   08:24:02



80

roLandas kregŽdys

acta Linguistica Lithuanica LXII–LXIII

Топоров  Вл адимир  Никола е вич  1973: Из истории балто-славянских языковых 
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theonyms in M. stryikowski’s work 
Kronika Polska, Litewska, Żmódzka 
i wszystkiej Rusi: Chaurirari

s u M M a ry

the study deals with the topics of etymological analysis and brief nascence (consequently, 
hierarchical position in the baltic pantheon) of the theonym Chaurirari mentioned in Maciej 
stryikowski’s work Kronika Polska, Litewska, Żmódzka i wszystkiej Rusi (krolewen, 1581). cryp-
togram methods are used to explain the changes, which appeared in the morphological struc-
ture of the word probably by virtue of a taboo phenomenon. changes of the lexeme are explained 
by means of areal studying and synchronous methods. being based on the analysis carried out, 
the main conclusion has been made to which Vladimir toporov had come earlier that the 
theonym cited in stryikowski’s writing reflects authentic linguistic material which can not be 
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ascertained without paying attention to detailed analysis of the lexeme each component. the 
other conclusions are as follows:

1) theonym Chaurirari reflects juxtapositional metathesis of the front syllables, i.e. contact 
metathesis type has been set to explain the morphotactical shift: Lith. *Kauriraris ‘horse godʼ 
< Lith. *kaurikaris ‘dittoʼ (r…r < r…k (contact progressive asimilation)) ↔ Lith. *kaurikanis 
(r…r < r…n (incontiguous progressive assimilation)) ‘dittoʼ < Lith. *kaukarinis ‘dittoʼ (morpho-
tactical methatesis due to taboo) < adj. Lith. *kaukarinis ‘appending to kaukariusʼ;

2) theonym Chaurirari can not be interpreted as ἅπαξ λεγόμενον. the lexeme may be 
correlated with nomen proprium (theonym) Kaukarius ‘ghats godʼ, which is mentioned in sev-
eral Lithuania Minor lexicographical lexicons of the 18th century;

3) Lith. kaũkaras, Lith. kaũkas, Pruss. cawx reflect phonetic structural shift caused by pro-
gressive assimilation (k…p → k…k): balt. *kaupa- ‘accumulationʼ > Lith. kaũpas, káupas ‘boss, 
hump, heapʼ (→ (derivatives with suff. -(a)ra-) Lith. kauprà ‘hillʼ, kaũparas ‘humpʼ; Latv. kaupra 
‘hillʼ, Latv. kàupre2 ‘small hill; sierraʼ, Latv. kàupris2 ‘sierra; sconceʼ) ⇨ *kauka- ‘dittoʼ;

4) nom. propr. (theonym) Kaukarius sememe ‘ghats godʼ mentioned in brodowski’s and 
Milke’s lexicons is attributable to parent drift, while stryikowski’s *Kaukarinis ‘horse godʼ to 
accessory, presupposed by functional connotation of the god;

5) russ. dial. кар ‘mallet used to knock out a fishʼ and russ. dial. кариться ‘to sulk; to 
wince, to gloom; to stand tall; to recalcitrateʼ are not baltisms.

Įteikta 2010 m. lapkričio 17 d.

roLandas kregŽdys
Lietuvių kalbos institutas
Vileišio g. 5, Vilnius LT-10308
El. paštas – rolandaskregzdys@gmail.com
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Moksl inių tyr imų kryptys : leksikologija, morfologija.

ne Visai PiLną yPatybės 
kiekĮ ŽyMintys būdVardŽiai 
(PAAUKšTỹS tiPo)
adjectives denoting a small amount 
of Peculiarity (paaukštỹs type)

a n otac i ja 

straipsnyje geografinio paplitimo, kirčiavimo, darybos bei semantikos požiūriu aptariami 
ne visai pilną ypatybės kiekį žymintys būdvardžiai, turintys priešdėlį pa- ir galūnę -ys. tokių 
būdvardžių Lietuvių kalbos žodyno elektroniniame variante rasta 67. išnagrinėjus šiuos vedinius 
paaiškėjo, kad jie dažniausiai fiksuojami vakarų žemaičių patarmėje, kiek rečiau – kitose že-
maičių patarmėse, daug rečiau – aukštaičių tarmės šiaurinėje pusėje, tik pavienių atvejų aptik-
ta senuosiuose raštuose. Šie būdvardžiai daugiausia yra vienareikšmiai, kirčiuojami 3b kirčiuote, 
daromi iš pamatinių būdvardžių (tik pavieniais atvejais iš daiktavardžių) prie jų pridedant prieš-
dėlį pa- ir keičiant bet kurią pamatinio žodžio galūnę į -ys . Lietuvių kalbos žodyne šio tipo 
būdvardžiai dažniausiai aiškinami nuorodiniu būdu, kiek mažiau aiškinama sinoniminiu ar 
apibrėžiamuoju-aprašomuoju būdu. dauguma nagrinėjamų vedinių yra vienareikšmiai ir atitin-
ka pagrindinę pamatinio žodžio reikšmę.

a n n otat i o n

the article sets out to analyse the adjectives denoting a small degree of quality and having 
both the prefix pa- and the ending -ys in terms of their geographic distribution, accentuation, 
formation, as well as semantics. there are 67 entities of this type of in the electronic version 
of Lietuvių kalbos žodynas (Dictionary of the Lithuanian Language). the analysis of these de-
rivatives has led to the conclusion that most frequently, they are used in the western Žemaitian 
subdialect, less often they occur in other Žemaitian subdialects, much less often they are used 
in the northern part of the auk taitian dialect, and just a few of them were found in old writ-
ings. Most of these adjectives are monosemantic, belong to the 3b accent paradigm and are 

 e s M i n i a i  Ž o d Ž i a i: žodžių daryba, darybos tipas, kirčiavimas, semantika.
 k e y W o r d s:  word formation, type of word formation, accentuation, semantic.
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derived from base adjectives (a few of them are derived from nouns) adding the prefix pa- and 
changing any ending of a basic word to the ending -ys. in Lietuvių kalbos žodynas, the mean-
ing of the adjectives of this category is most frequently explained by way of referencing 
whereas synonymic and descriptive definitions are less frequent. the majority of the adjectives 
analysed are monosemantic and have the meaning of a base word. 

0. ĮVadas

atskiri daiktai ir reiškiniai gali turėti nevienodą ypatybės kiekį. to ypatybės 
kiekio skirtumus kalboje padeda išreikšti žodžiai bei įvairūs jų darybos formantai. 
neapibrėžtas, mažesnis ypatybės kiekis kalboje dažniausiai nusakomas pridedant 
priesagas ir priešdėlius, suteikiančius žodžiui kitokią, silpnesnę nei pamatiniu žodžiu 
nusakyta, reikšmę (pvz.: geras – gerokas; geras – apygeris ir pan.).

Šio straipsnio objektu pasirinkti ne visai pilną ypatybės kiekį žymintys būdvardžiai, 
turintys priešdėlį pa- ir galūnę -ys . Medžiaga rinkta iš Lietuvių kalbos žodyno elek-
troninio varianto internete (LkŽe). jame nagrinėjamojo tipo būdvardžių rasta 67. 
Visi šie būdvardžiai straipsnyje aptariami darybos, kirčiavimo, semantikos požiūriu.

apie nagrinėjamąjį tipą paaukštỹs rašyta labai mažai; bendra neapibrėžto, sil-
pnesnio ypatybės kiekio būdvardžių tyrimų apžvalga senosiose gramatikose, XX 
amžiaus literatūroje ir tokių būdvardžių darybos tyrimai tarmėse aprašyti straips-
nyje (žr. tamulionienė 2011).

Žvaigždute pažymėti žodžiai, nepateikiami LkŽ atskiru straipsniu, bet cituoja-
mi kitoms (daugiau ar mažiau panašioms) leksemoms skirtuose straipsniuose. Visais 
tokiais atvejais siūlytina žvaigždute pažymėtiems žodžiams sukurti atskirus žodyno 
straipsnius.

1. PAAUKšTỹS tiPo 
 būdVardŽių PaPLitiMas

Šiame straipsnyje nagrinėjamo paaukštỹs tipo būdvardžių daugiausia aptinkama 
tarmėse (LkŽe rasti 93 užrašymai), mažiau – senuosiuose raštuose (7 užrašymai).

 1.1. Paplitimas tarmėse 

didžioji dalis šio tipo vedinių užrašyta Šilutės rajone, Švėkšnoje (29): paaiškỹs, 
paaštrỹs, padrėgnỹs, padrūktỹs, pagudrỹs, pailgỹs, 2 pajaunỹs, *pajuodỹs, pakietỹs, pa-
klienỹs, palėtỹs, paminkštỹs, paplatỹs, papuikỹs, parūgštỹs, pasaldỹs, pasenỹs, pa smagỹs, 
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pasmarkỹs, paspitrỹs, pastaigỹs, pastiprỹs, pasunkỹs, pašaltỹs, pašiltỹs, 2 pa šviesỹs, 
patankỹs, patrumpỹs, pavėsỹs; kiek mažiau klaipėdos rajone, judrėnuose (19): paaukštỹs, 
pabjaurỹs, pablogỹs, padarbỹs, palepšỹs, paliesỹs, *paliurbỹs, papik tỹs, 2 papilnỹs, 
paplatỹs, paplonỹs, ×paslabnỹs, paslinkỹs, pasmagỹs, 1 pasmai lỹs, pa   smar kỹs, pašaltỹs, 
pašiltỹs, patamsỹs; gargžduose (17): paaukštỹs, pablogỹs, pa dai lỹs, *padidelỹs, *padidỹs, 
pakietỹs, ×pakūdỹs, paliesỹs, *paliurbỹs, paretỹs, pasausỹs, pa senỹs, pasmarkỹs, 
pastorỹs, pasūrỹs, pašlapỹs, pažalvỹs; Veiviržėnuose (5): padrūktỹs, pa kumpỹs, 
pamukšỹs, paplonỹs, pašiltỹs; Vėžaičiuose (3): palaiškỹs, papiktỹs, 2 pa šviesỹs. daug 
mažiau nagrinėjamojo tipo pavyzdžių rasta Šilalės rajone, kvėdarnoje (3): *pajuodỹs, 
pasūrỹs, pavėsỹs. Po 2 pavyzdžius rasta Plungės rajone, kuliuose (2): paliesỹs, 
paminkštỹs; ir Šilalės rajone, Laukuvoje (2): pasenỹs, pašaltỹs; skuodo rajone, Šatėse 
(2): paėdrỹs, pavėsỹs. Pavienių atvejų rasta klai pė dos rajone alsėdžiuose: pašiaurỹs; 
en driejave: ×pakūdỹs; Ši lu tės rajone, garda me: ×pazbitkỹs; Šiau lių rajone, kairiuo-
se: pablogỹs; Prienų rajone, skriaudžiuose: palėtỹs; ku piš kio rajone, salamies-
tyje: pasprangỹs; kre tin gos rajone, darbėnuose: *padidelỹs, sa lan tuose: pagerỹs; anykš-
čių rajone, Viešin tose: padvylỹs; tel šių rajone, Žarėnuose: patamsỹs .

taigi šio tipo vediniai labiausiai paplitę1 vakarų Lietuvoje ir tik pavienių atvejų 
pasitaiko rytinėje Lietuvos dalyje. Šių vedinių epicentras (nuo 29 iki 17 LkŽe 
rastų užrašymų) Šilutės r. (Švėkšna, garda mas) ir klaipėdos r. (judrėnai, gargždai, 
Veiviržėnai, Vėžaičiai, alsėdžiai, endriejavas). retesnio paplitimo ruožas (nuo 5 
iki 2 LkŽe rastų užrašymų): Plungės r. (kuliai), skuodo r. (Šatės), Šilalės r. (kvė-
darna, Laukuva). Pavieniai užrašymai (po 1): anykš čių r. (Viešintos), kre tin gos r. 
(darbėnai, sa lan tai), ku piš kio r. (salamies tis), Prienų r. (skriau džiai), Šiau lių r. 
(kairiai), telšių r. (Žarėnai). 

LkŽe pateikti užrašymai nereiškia tikrojo nagrinėjamų būdvardžių geografinio 
paplitimo. jeigu žodyne neužfiksuotas tam tikro žodžio vartojimas, tai nereiškia, 
kad jis toje vietovėje ir nevartojamas. dėl įvairių priežaščių žodis galėjo nepatekti 
į LkŽ. dėl to šiame straipsnyje pateikiamą nagrinėjamojo tipo būdvardžių papli-
timą reikėtų vertinti kaip preliminarų.

 1.2. Paplitimas raštuose 

daug mažiau šio tipo vedinių randama rašytiniuose šaltiniuose. juos savo raštuo-
se vartojo antanas baranauskas (patamsỹs; taip pat vartojama judrėnuose, Žarėnuo-
se), kazimieras jau nius (pasūrỹs; taip pat gargžduose, kvėdarnoje), Vaižgantas 
(pastorỹs; taip pat gargžduose). tokius vedinius į savo žodynus įtraukė georgas 

1 „Priešdėlio pa- būdvardžiai, reiškiantys tam tikrą ypatybės kiekį, pasitaiko greta kitų panašios reikšmės 
priešdėlinių darinių žemaičių ir rytų aukštaičių šiaurinėse tarmėse“ (Lkg i 589).

ALL_62_63_maketas.indd   84 2011.06.17   08:24:02



ne visai pilną ypatybės kiekį 
žymintys būdvardžiai (paaukštỹs tipo)

85straipsniai / articles

nes sel mannas ir friedrichas kuršaitis (2 pasmėlỹs), antanas juška (padurnỹs), Mak-
sas niedermannas (2 ×paskūrỹs). Šie duomenys neprieštarauja anksčiau aprašytam 
geografiniam vedinių paplitimui: jaunius kilęs iš Šilalės rajono, kvėdarnos seniūni-
jos (kurioje rasti 2 šio tipo vediniai); baranauskas ir Vaižgantas – iš anykščių rajo-
no, kur užrašyti pavieniai šio tipo vediniai. taigi tokius būdvardžius vartoję rašyto-
jai yra kilę iš tos Lietuvos dalies, kurioje šie vediniai paliudyti, nors ir negausiai.

2. darybos tiPas 

straipsnyje nagrinėjamus vedinius sieja trys pagrindiniai darybos požymiai: darybos 
reikšmė, pamatinio žodžio leksinis gramatinis pobūdis ir darybos formantas, todėl jie 
visi priklauso tam pačiam darybos tipui. nustatant tipą daugiausia dvejonių kėlė dary-
bos formanto tapatybė. teoriškai šio tipo vedinių darybą galima būtų aiškinti dvejo-
pai: tai galėtų būti arba priešdėlinių būdvardžių galūnės vediniai (paaukštỹs : paaukštas), 
arba nepriešdėlinių būdvardžių priešdėlių vediniai (pa aukš tỹs : aukštas). nustatyti da-
rybos formantą galima pagal vienokio ir kitokio darybinio santykio reguliarumą.

2.1. darybinius atitikmenis su priešdėliu ir be jo galima rasti didžiajai daliai 
nagrinėjamųjų žodžių (50): paaukštỹs (: aukštas; : paaukštas), paaštrỹs (: aštrus; : pa-
aštrus), pabjaurỹs (: bjaurus; : pabjaurus), pablogỹs (: blogas; : pablogas), padarbỹs 
(: darbus; : padarbus), *padidelỹs (: didelis; : padidelis;), padrėgnỹs (: drėgnas; : padrėg-
nas), padrūktỹs (: drūktas; : padrūktas), padvylỹs (: dvylas; : padvylas), paėdrỹs 
(: ėdrus; : paėdrus), pagerỹs (: geras; : pageras), pagudrỹs (: gudrus; : pagudras), pailgỹs 
(: ilgas; : pailgas), 2 pajaunỹs (: jaunas; : pajaunas), *pajuodỹs (: juodas; : pajuodas), 
pa kietỹs, pakupỹs (: kumpas; : pakumpas), ×pakūdỹs (: kūdas; : ×pakūdas), palėtỹs 
(: lėtas; : palėtas), paliesỹs (: liesas; : paliesas), *paliurbỹs (: liurbis; : paliurbis), pa-
minkš tỹs (: minkštas; : paminkštas), papiktỹs (: piktas; : papiktas), paplatỹs (: pla-
tus; : paplatus), paplonỹs (: plonas; : paplonas), papuikỹs (: puikus; : papuikus), paretỹs 
(: retas; : paretas), parūgštỹs (: rūgštus; : parūgštus), pasaldỹs (: saldus; : pasaldus), 
pasausỹs (: sausas; : pasausas), pasenỹs (: senas; : pasenas), pasilpnỹs (: silpnas; : pa-
silpnas), ×paslabnỹs (: slabnas; : ×paslabnas), paslinkỹs (: slinkas; : paslinkas), 
pasmagỹs (: smagus; : 1 pasmagus), 1 pasmailỹs (: smailus; : pasmailus), pasmarkỹs 
(: smarkus; : pasmarkus), pastaigỹs (: staigus; : pastaigus), pastiprỹs (: stiprus; : pa-
stiprus), pastorỹs (: storas; : 2 pastoras), pasunkỹs (: sunkus; : pasunkus), pasūrỹs 
(: sūrus; : pasūrus), pašaltỹs (: šaltas; : pašaltas), pašiltỹs (: šiltas; : pašiltas), 2 pašviesỹs 
(: šviesus; : pašviesus), patrumpỹs (: trumpas; : patrumpas), pašlapỹs (: šlapias; : pašla-
pias), patamsỹs (: tamsus; : patamsus), patankỹs (: tankus; : patankus), pavėsỹs (: vė-
sus; : pavėsus). Šie atvejai nepadeda nustatyti darybos tipo.

2.2. darybinio atitikmens su priešdėliu neturi 17 vedinių: *padidỹs (: didis), 
×padurnỹs (: durnas), paklienỹs (: klienas), 2 papilnỹs (: pilnas), paspitrỹs (: spitras), 
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pažalvỹs (: žalvas), paaiškỹs (: aiškus), padailỹs (: dailus), palaiškỹs (: laiškus), palepšỹs 
(: lepšis), pamukšỹs (: mukšas), paplepỹs (: plepus), 2 ×paskūrỹs (: skūra), 2 pasmėlỹs 
(: smėlus), pasprangỹs (: sprangus), pašiaurỹs (: 2 šiaurys), ×pazbitkỹs (: zbitkas).

būtent ši žodžių grupė rodo, jog paaukštỹs tipo būdvardžiai yra priešdėlinės 
darybos vediniai2, kai pridedant priešdėlį kartu keičiama galūnė3. Šių vedinių da-
rybos pamatas – nepriešdėliniai vardažodžiai: būdvardžiai ar daiktavardžiai (žr. toliau). 
jeigu visus šiuos vedinius laikytume galūninės darybos vediniais, negalėtume da-
rybiškai paaiškinti pamatinio žodžio su priešdėliu neturinčių pavyzdžių.

3 . darybos PaMatas

Pagal darybos pamatą šie vediniai skirstytini į dvi grupes: būdvardžių (62 žodžiai) 
ir daiktavardžių (5 žodžiai) vedinius.

 3.1. būdvardžių vediniai

Šiai grupei priklausantys vediniai įvairesni pagal pamatinio žodžio galūnę: gau-
siausia galūnę -as4 turinčių pamatinių žodžių (32 žodžiai), kiek mažiau tų, kurie 
baigiasi -us (26 žodžiai), besibaigiančių -is yra 2 žodžiai; rasta po 1 būdvardį, 
kurių pamatiniai žodžiai baigiasi -ias ir -ys .

-as (32): paaukštỹs (: aukštas), pablogỹs (: blogas), padrėgnỹs (: drėgnas), padrūktỹs 
(: drūktas), ×padurnỹs (: durnas), padvylỹs (: dvylas), pagerỹs (: geras), pailgỹs (: il-
gas), 2 pajaunỹs (: jaunas), *pajuodỹs (: juodas), pakietỹs (: kietas), paklienỹs (: klie-
nas), pakupỹs (: kumpas), ×pakūdỹs (: kūdas), palėtỹs (: lėtas), paliesỹs (: liesas), 
paminkštỹs (: minkštas), papiktỹs (: piktas), 2 papilnỹs (: pilnas), paplonỹs (: plonas), 
paretỹs (: retas), pasausỹs (: sausas), pasenỹs (: senas), pasilpnỹs (: silpnas), ×paslabnỹs 
(: slabnas), paslinkỹs (: slinkas), paspitrỹs (: spitras), pastorỹs (: storas), pašaltỹs 
(: šaltas), pašiltỹs (: šiltas), patrumpỹs (: trumpas), pažalvỹs (: žalvas).

2 „Priešdėlis lietuvių kalboje daug dažniau [...] vienas pats, be kitų morfemų, eina darybos formantu. 
stovėdamas žodžio pradžioje, atokiai nuo galūnės, priešdėlis mažiau su ja susijęs, rečiau lemia jos 
pasirinkimą.“ būdvardžių daryboje „prie grynos prefiksacijos priešdėlių čia dar galima skirti pa- [...]. 
Vardažodžių daryboje labiau įprasta tokia prefiksacija, kur priešdėlio pridėjimas eina kartu su galūnės 
(kaitybos paradigmos) keitimu [...] Vadinasi, čia darybos formantas yra sudėtinis: be paties priešdėlio, 
į jį papildomai dar įeina ir galūnė“ (urbutis 1978: 219–220).

3 būdvardžiai su priešdėliu pa- „paprastai daromi iš neišvestinių būdvardžių, ir [...] dažnai išlaiko pama-
tinio žodžio galūnę“ (dLkg 1996: 226). 

4 Paprastai priešdėlio pa- būdvardžiai retai turi ia kamieno galūnę -is (Lkg i 589). 
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-us (26): paaiškỹs (: aiškus), paaštrỹs (: aštrus), pabjaurỹs (: bjaurus), padailỹs 
(: dailus), padarbỹs (: darbus), paėdrỹs (: ėdrus), pagudrỹs (: gudrus), palaiškỹs (: laiš-
kus), paplatỹs (: platus), paplepỹs (: plepus), papuikỹs (: puikus), parūgštỹs (: rūgštus), 
pasaldỹs (: saldus), pasmagỹs (: smagus), pasmarkỹs (: smarkus), pasprangỹs (: spran-
gus), pastaigỹs (: staigus), pastiprỹs (: stiprus), pasunkỹs (: sunkus), pasūrỹs (: sūrus), 
patamsỹs (: tamsus), patankỹs (: tankus), pavėsỹs (: vėsus), 1 pasmailỹs (: smailus), 
2 pasmėlỹs, (: smėlus), 2 pašviesỹs (: šviesus). 

-is (2): *padidelỹs (: didelis), *padidỹs (: didis).
-ias (1): pašlapỹs (: šlapias).
-ys (1): pašiaurỹs (: 2 šiaurys).

 3.2. daiktavardžių vediniai

Šių vedinių pamatinių žodžių galūnės yra -as (2 žodžiai), -is (2 žodžiai) ir -a 
(1 atvejis).

-as: pamukšỹs (: mukšas), ×pazbitkỹs (: zbitkas). 
-is: palepšỹs (: lepšis), *paliurbỹs (: liurbis).
-a: 2 ×paskūrỹs (: skūra).
Visų pa- ir -ys tipo būdvardžių paplitimo epicentre rasti: 27 galūnės -as, 21 galū-

nės -us, 2 galūnės -is būdvardžių vediniai ir 2 daiktavardžių vediniai. retesnio papli-
timo ruože aptikti atitinkamai 10 (galūnės -as) ir 6 (galūnės -us) būdvardžių vediniai 
bei 1 daiktavardžio vedinys. Periferijoje užfiksuoti 6 galūnės -as, 2 galūnė -us ir            
1 galūnės -is būdvardžių vediniai ir 1 daiktavardžio vedinys. taigi jokio geografinio 
pasiskirstymo tarp vedinių iš galūnės -as būdvardžių ir vedinių iš galūnės -us būd-
vardžių nėra; daiktavardžių vediniai taip pat neturi specifinio paplitimo ploto.

4. kirČiaViMas 

 4.1.  Vedinių kirčiavimas

beveik visi šio tipo būdvardžiai kirčiuojami 3b kirčiuote; tik 1 vedinys 34b kirčiuo-
te5. išimtį sudaro ir būdvardžiai *pãkietis (1) ir *pasaũsis (2), kurie, nors LkŽ 

5 bonifacas stundžia teigia, kad būdvardžiai su priešdėliu pa- turi silpnąjį kamieną. Vieni žodžiai su šiuo 
priešdėliu kirčiuojami 3-ąja, kiti 4-ąja kirčiuote. tai priklauso nuo kamieno, arba linksniuotės: „3-oji 
kirčiuotė būdinga (i)a- kamieniams būdvardžiams, [...] 4-oji – u- kamieno žodžiams“ (stundžia 
1995: 102). danguolė Mikulėnienė, kalbėdama apie priešdėlių vedinius, taip pat pažymi, kad kintamo-
jo stiprumo priešdėlio pa- vediniams būdingas kilnojamasis kirtis (2005: 177).
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pateikti kaip aptariamojo tipo vedinių variantai, iš tikrųjų priklauso kitam – pa- ir 
-is – darybos tipui (žr. skyrių „LkŽ straipsnių koregavimas“).

 4.2. Pamatinių žodžių kirčiavimas

4.2.1. Pamatiniai žodžiai tarmėse kirčiuojami skirtingai. daugumos šio tipo 
vedinių pamatiniai žodžiai kirčiuojami 4 kirčiuote (45 žodžiai), 3 kirčiuote (24 
žodžių), 1 kirčiuote (11 žodžių), kiek mažiau 2 kirčiuote (8 žodžiai).

4 kirčiuotė (vien tik šia kirčiuote kirčiuojami 33 vediniai):
-us (17): paaštrỹs (: aštrùs (4)), pabjaurỹs (: bjaurùs (4)), padailỹs (: dailùs 

(4)), padarbỹs (: darbùs (4)), paėdrỹs (: ėdrùs (4)), pagudrỹs (: gudrùs (4)), palaiškỹs 
(: laiškùs (4)), paplatỹs (: platùs (4)), paplepỹs (: plepùs (4)), papuikỹs (: puikùs 
(4)), pasmagỹs (: smagùs (4)), pasprangỹs (: sprangùs (4), sprañgus (4)), pastaigỹs 
(: staigùs (4)), pastiprỹs (: stiprùs (4), stìprus (4)), 1 pasmailỹs (: smailùs (4)), 2 
pasmėlỹs (: smėlùs (4)), pašiaurỹs (: 2 šiaurys (4));

-as (15): pablogỹs (: blõgas (4)), padurnỹs (: dunas (4)), pagerỹs (: gẽras (4)), 
pakupỹs (: kumpas (4)), ×pakūdỹs (: kdas (4)), palėtỹs (: ltas (4)), papiktỹs (: pktas 
(4)), paretỹs (: rẽtas (4)), pasausỹs (: saũsas (4)), pasenỹs (: sẽnas (4)), ×paslabnỹs 
(: slãbnas (4)), paslinkỹs (: sliñkas (4)), paspitrỹs (: sptras (4)), pašiltỹs (: šitas (4)), 
patrumpỹs (: trupas (4)); 

-ias (1) pašlapỹs (: šlãpias (4)).
3 kirčiuotė (vien tik šia kirčiuote kirčiuojama 12 vedinių): paaukštỹs (: áukštas 

(3)), padrūktỹs (: drktas (3)), pailgỹs (: lgas (3)), 2 pajaunỹs (: jáunas (3)), pakietỹs 
(: ketas (3)), paliesỹs (: lesas (3)), paminkštỹs (: mnkštas (3)), 2 papilnỹs (: plnas 
(3)), paplonỹs (: plónas (3)), parūgštỹs (: rūgštùs (3)), pastorỹs (: stóras (3)), pašaltỹs 
(: šáltas (3)).

2 kirčiuotė (vien tik šia kirčiuote kirčiuojami 2 vediniai): pamukšỹs (: mùkšas 
(2), mùkšis (2)), ×pazbitkỹs, -ė̃ (: zbtkas (2)).

1 kirčiuotė (vien tik šia kirčiuote kirčiuojamas 1 vedinys) 2 ×paskūrỹs (: skū-
rà (4)).

4.2.2. kirčiavimas gali svyruoti tarp 2 ir 4 kirčiuočių (5 žodžiai); tarp 3 ir 4 
(4 žodžiai); tarp 1 ir 3 (4 žodžiai), tarp 1, 3 ir 4 (3 žodžiai), tarp 1 ir 2, 1 ir 3b, 
1 ir 4 kirčiuočių (po 1 žodį). 7 nagrinėjamų pavyzdžių variantai kirčiuojami ta 
pačia kirčiuote, tačiau skiriasi priegaidėmis.

2 ir 4 kirčiuotės (5): *padidỹs (: ddis, - (4, 2)), palepšỹs (: lẽpšis (2), lepšỹs (4)); 
pasmarkỹs (: smarkùs (4), smar̃kus (4), smark̃us (2)), pasunkỹs (: sunkùs (4), suñkus 
(4), suñkus (2)), 2 pašviesỹs (: šviesùs (4), šviẽsus (4), šviẽsus (2));

3 ir 4 kirčiuotės (4): padvylỹs (: dvỹlas (4), dvýlas (3)), pasilpnỹs (: sipnas (4), 
slpnas (3)); pasūrỹs (: sūrùs (3), (4)), pavėsỹs (: vėsùs (4), vė́sus (3));
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1 ir 3 kirčiuotės (4): *pajuodỹs (: júodas (3), júodas (1)), paklienỹs (: klenas 
(3), klenas (1)); pasaldỹs (: saldùs (3), sáldus (1)), patankỹs (: tánkus (3), (1), 
tan kùs (3));

1, 3 ir 4 kirčiuotės (3): paaiškỹs (: áiškus (1, 3), aiškùs (4)); padrėgnỹs (: drgnas 
(3), drgnas (4), drgnas (1)); patamsỹs (: tamsùs (4), (3), támsus (3), (1)); 

1 ir 2 kirčiuotės (1): *paliurbỹs (: liùrbis (1), liur̃bis (2)).
1 ir 3b kirčiuotės (1): *padidelỹs (: ddelis (3b), (1)).
1 ir 4 (1) kirčiuotės pažalvỹs (: žal̃vas, (4) žálvas (1)).
4.2.3. Pamatinių žodžių priegaidžių variantai: pasprangỹs (: sprangùs (4), sprañgus 

(4)); pastiprỹs (: stiprùs (4), stìprus (4)); pasmarkỹs (: smarkùs (4) smar̃kus (4)); 
pasunkỹs (: sunkùs (4), suñkus (4)); 2 pašviesỹs (: šviesùs (4), šviẽsus (4)); patamsỹs 
(: tamsùs (3), támsus (3)); patankỹs (: tánkus (3), (1), tankùs (3)).

4.2.4. didžioji dalis pamatinių žodžių kirčiuojama pagal 4 ir 3 kirčiuotę – jų 
kamienai akcentiškai laikytini silpnaisiais. Maža dalis pamatinių žodžių kirčiuojami 
1 ir 2 kirčiuote – jų kamienai laikytini stipriaisiais.

Prisijungęs dominacinis silpninantysis priešdėlis pa-6 išlaiko silpną arba susil-
pnina pamatinio žodžio kamieną. tai reiškia, kad nesvarbu iš kokio – silpnojo ar 
stipriojo – kamieno vediniai būtų padaryti: prisijungus priešdėliui, jų kamienai 
tampa silpnaisiais ir vediniai kirčiuojami 3b, 34b kirčiuotėmis7 .

5 . seMantika

dauguma nagrinėjamųjų vedinių yra vienareikšmiai, jie dažniausiai atitinka 
pamatinio žodžio pagrindinę reikšmę (39 žodžiai), rečiau – pamatinio žodžio šalu-
tinę reikšmę (14 žodžių) ir visai retai – dvi pamatinio žodžio reikšmes (4 žodžiai). 
daugiareikšmiai vediniai dažniau atitinka dvi pamatinio žodžio reikšmes (5 žodžiai). 
aptiktas tik 1 nagrinėjamojo tipo būdvardis, kurio daugiareikšmio vedinio seman-
tika atitinka vieną pamatinio žodžio reikšmę.

remiantis LkŽ duomenimis ne visada galima nustatyti, ar vedinys vienareikšmis, 
ar daugiareikšmis. tokių atvejų pasitaiko, kai aiškinime pateikiama nuoroda į kitą 
daugiareikšmį žodį, pvz.:

padvylỹs žr. padvylas.
padvỹlas 1. dvylokas, žalokas: Padvylà karvė dkk. Padvylùs vaikus veda dkk. 

2. Pnd tamsokas: Padvỹlas iš veido dkk. 

6 akcentinė dominacija panaikina kitų morfemų akcentines savybes, rodo, „kaip afiksai veikia pamatinių 
kamienų akcentinę galią ir darinio morfemų santykį su kirčiu“ (stundžia 1995: 11–12).

7 būdvardžių kirčiavimas susijęs su daryba, priešdėlių bei galūnių akcentinėmis savybėmis. didžioji 
dalis būdvardžio priešdėlių susilpnina arba išlaiko silpną pamatinį kamieną (stundžia 1995: 97).
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 5.1. Vienareikšmiai vediniai

5.1.1. Vienareikšmiai vediniai, atitinkantys pamatinio žodžio pagrindinę reikš-
mę: paaštrỹs ,aštrokas‘ (: aštrus ,1. turintis gerai pjaunančius ašmenis, išgaląstas, 
kandus‘), paaukštỹs ,aukštokas, paaukštas‘ (: aukštas ,1. turintis didelį aukštį, dide-
lį mastą nuo apačios į viršų: ‖ didelis išaugęs, augalotas‘), padailỹs ,gana dailus, 
apydailis‘ (: dailus ,1. gražus; puikus‘), padarbỹs ,darbštokas‘ (: darbus ,1. darbštus‘), 
*padidỹs ,gana didis, didokas‘ (: didis ,1. žymus savo apimtimi, stambus‘), padrėgnỹs 
,žr. padrėgnas‘ (: drėgnas ,kiek šlapias, padrėkęs‘), padrūktỹs ,žr. padrūktas‘ (: drūk-
tas ,1. storas (apie apvalų); prnš. laibas‘), padurnỹs ,apydurnis, apykvailis‘ (: dunas 
,1. kvailas, neišmintingas‘), pagudrỹs ,žr. pagudras‘ (: gudrus ,1. išmintingas; apsu-
krus, sumanus‘), 2 pajaunỹs ,apyjaunis‘ (: jaunas ,1. nedaug metų turintis, nesenas‘), 
*pajuodỹs ,apyjuodis, juodokas‘ (: juodas ,1. anglies spalvos, tamsus‘), pakietỹs ,1. 
žr. 2 pakietas 1‘ (: kietas ,1. atsparus kito kūno spaudimui, nesuspaudžiamas‘), 
paklienỹs ,gana klienas, lieknas, plonas‘ (: klienas ,lieknas, plonas, tęvas‘), pakupỹs 
,žr. pakumpas‘ (: kumpas ,1. lenktas, sulinkęs, kreivas‘), ×pakūdỹs ,žr. pakūdas‘ 
(: kūdas ,1. liesas, sudžiūvęs, sumenkęs‘), palaiškỹs ,truputį laiškus; kartokas; aitro-
kas‘ (: laiškus ,1. nemaloniai, aitriai salstelėjęs; kartokas; aitrus‘), palėtỹs ,lėtokas, 
apylėtis‘ (: lėtas ,1. kuris viską pamažu dirba, nesikarščiuoja, šaltakraujis, flegma-
tiškas‘), *paliurbỹs ,truputį liurbis, apyliurbis, apykvailis‘ (: liurbis ,ištižėlis, apsilei-
dėlis, nevikrus, nieko neišmanantis žmogus‘), pamukšỹs ,šiek tiek mukšas, baugštus‘ 
(: mukšas ,kas mukšiuoja‘), papiktỹs ,gana piktas, apypiktis‘ (: piktas ,1. kuris greit 
supyksta, vaidingo būdo‘), 2 papilnỹs ,apypilnis‘ (: pilnas ,1. pripildytas visas, iki 
kraštų‘), paplatỹs ,žr. paplatus‘ (: platus ,1. didelis per skersį‘), paplepỹs ,gana ple-
pus, mėgstantis plepėti‘ (: plepus ,kuris daug ir nereikalingai kalba, plepa, šnekus, 
pliauškus‘), papuikỹs ,puikokas, gražokas‘ (: puikus ,1. labai gražus, dailus‘), parūgštỹs 
,žr. parūgštus‘ (: rūgštus ,1. kuris turi savyje rūgšties‘), pasaldỹs ,saldokas‘ (: saldus 
,1. turintis cukraus, medaus skonį‘), pasenỹs ,žr. pasenas 1‘ (: senas ,1. turintis daug 
amžiaus, sulaukęs senatvės, nejaunas (apie žmones, gyvulius); ilgai augantis (apie 
augalus)‘, pasilpnỹs ,žr. pasilpnas‘ (: silpnas ,1. turintis mažai fizinės jėgos; kuris 
nestiprios sveikatos‘), 2 ×paskūrỹs ,apyliesis, liesokas‘ (: skūra ,1. viršutinis kūno 
sluoksnis, oda‘), paslinkỹs ,žr. 2 paslinkas‘ (: slinkas ,tingus, neveiklus‘), 1 pasmailỹs 
,žr. pasmailus‘ (: smailus ,1. į galą smarkiai sulaibėjęs‘), 2 pasmėlỹs ,rusvokas, sau-
lėje įdegęs‘ (: smėlus ,šėmas, pelenų spalvos. ‖ rusvas‘), paspitrỹs ,gana spitras, 
neprimatantis‘ (: spitras ,1. neprimatantis, žlibas, trumparegis‘), pasprangỹs ,apyspran-
gis‘ (: sprangus ,1. sunkiai nuryjamas‘), pastiprỹs ,žr. pastiprus‘ (: stiprus ,1. turin-
tis daug fizinės jėgos, tvirtas, pajėgus; turintis gerą sveikatą‘), pašiltỹs ,žr. pašiltas‘ 
(: šiltas ,1. turintis savyje kiek šilumos, tarpinis tarp karšto ir šalto, įšilęs ar pašil-
dytas; ‖ kuriam būdingas aukštesnės temperatūros oras (apie paros ar metų laikų 

ALL_62_63_maketas.indd   90 2011.06.17   08:24:03



ne visai pilną ypatybės kiekį 
žymintys būdvardžiai (paaukštỹs tipo)

91straipsniai / articles

orą))‘, pašlapỹs ,žr. pašlapias‘ (: šlapias ,1. skysčio (ppr. vandens)prisigėręs, sumir-
kęs)‘, patankỹs ,žr. patankus‘ (: tankus ,1. susidedantis iš arti viena prie kitos esan-
čių (ppr. išaugusių) vienodų dalių)‘, patrumpỹs ,trumpokas‘ (: trumpas ,1. kuris 
nedidelio ilgio, striukas‘), pavėsỹs ,vėsokas‘ (: vėsus ,1. kuriam būdingas nelabai 
šaltas, pakankamai nekarštas oras (apie paros arba metų laikų orą))‘, ×pazbitkỹs 
,kiek išdykęs‘ (: zbitkas ,1. eibė, išdaiga‘).

5.1.2. Vienareikšmiai vediniai, atitinkantys pamatinio žodžio šalutinę reikš-
mę: paaiškỹs ,smarkokas, griežtokas‘ (: aiškus ,7. smarkus‘), pabjaurỹs ,žr. pabjaurus‘ 
(: bjaurus ,3. piktas, nedoras, įkyrus‘), paėdrỹs ,kiek ėdrus, valgus‘ (: ėdrus ,3. kuris 
daug valgo‘), pailgỹs ,ilgokas‘ (: ilgas ,3. kiek laiko trunkantis; tęsiamas‘), *pãkietis 
,šykštokas‘ (: kietas ,11. prk. šykštus‘), palepšỹs ,kiek lepšiškas, apylepšis‘ (: lepšis 
,2. scom. prk. menk. ištižėlis, liurbis‘), paplonỹs ,gana plonas, tęvas‘ (: plonas ,2. 
mažos apimties, laibas‘), paretỹs ,žr. paretas 1‘ (: retas ,2. palaidai, nesuglaustai 
padarytas (išaustas, nupintas)‘, pasausỹs ,be lietaus, sausokas‘ (: sausas ,2. be lietaus, 
nelietingas‘), *pasaũsis ,apyliesis, posausis‘ (: sausas ,8. liesas, išdžiūvęs‘), ×paslabnỹs 
,žr. paslabnas‘ (: slabnas ,2. nuo ligos nusilpęs, sunkiai sergantis‘), pasmarkỹs ,žr. 
pasmarkus 1‘ (: smarkus ,5. su didele jėga, intensyviai vykstantis, pasireiškiantis ar 
vykdomas)‘, pastaigỹs ,gana staigus, karšto būdo‘ (: staigus ,4. ūmus, karštas, smar-
kus)‘, pasūrỹs ,žr. pasūrus‘ (: sūrus ,2. pasūdytas (ppr. per daug))‘, pašiaurỹs ,ne 
visai šiaurės krypties‘ (: 2 šiaurys ,šiaurinis (apie vėją))‘, 2 pašviesỹs ,žr. pašviesus 
1‘ (: šviesus ,2. kuris balto atspalvio, gymio)‘, patamsỹs ,kuris tamsaus gymio, 
apytamsis‘ (: tamsus ,5. kuris ne šviesios spalvos, juosvas)‘, pažalvỹs ,apyžalis, ne-
pribrendęs‘ (: žalvas ,3. neprinokęs, nepribrendęs‘).

5.1.3. Vienareikšmiai vediniai, atitinkantys dvi pamatinio žodžio reikšmes: pablogỹs 
,blogokas, liesokas, menkokas‘ (: blogas ,1. kam nors netinkamas, prastas, negeras; 
3. liesas, menkas‘), padvylỹs ,žr. padvylas‘ (: dvylas ,1. tamsiai rausvas, žalas (ppr. 
apie galvijus); 2. tamsus (apie veidą, gymį...)‘, pagerỹs ,pogeris‘ (: geras ,1. meilus, 
malonus; gailestingas; nepiktas; 4. tinkamas; patogus; naudingas; vertingas; tikras; 
parankus‘), paliesỹs ,liesokas, poliesis‘ (: liesas ,1. su išsekusiais, be riebalų raume-
nimis, neriebus, blogas; 2. be riebalų‘). 

 5.2. daugiareikšmiai vediniai

5.2.1. daugiareikšmiai vediniai, atitinkantys vieną pamatinio žodžio reikš-
mę: *padidelỹs ,1. didokas, podidelis 2. kiek per didelis‘ (ddelis 1. žymus savo 
apimtimi, dydžiu (aukščiu, ilgiu, pločiu, storiu...‘).

5.2.2. daugiareikšmiai vediniai, atitinkantys dvi pamatinio žodžio reikš-
mes: paminkštỹs ,1. žr. paminkštas 1. 2. prk. kuris silpno proto‘ (: minkštas ,1. pa-
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siduodantis kito kūno spaudimui, lengvai įspaudžiamas; 12. prk. silpnavalis, ištižęs‘), 
pasmagỹs ,1. žr. 1 pasmagus 2. 2. žr. 1 pasmagus 3‘ (: smagus ,8. smarkus, stiprus, 
didelis, intensyvus 16. reikalaujantis daug jėgų, nelengvas atlikti, sunkus‘), pastorỹs 
,1. žr. 2 pastoras 3. 2. gana storas, žemas (apie balsą)‘ (: storas 3. kurio stambus, 
riebus kūnas; 4. žemas (apie balsą, garsą))‘, pasunkỹs ,1. žr. pasunkus 3. 2. žr. pa-
sunkus 4‘ (: sunkus ,2. kuriam atlikti, įsigyti reikia daug jėgų, pastangų; 3. teikian-
tis rūpesčių, vargo‘), pašaltỹs ,1. žr. pašaltas 1. 2. nelabai laikantis šilumą (apie 
kambarius)‘ (: šaltas ,1. kuris žemos ar palyginti žemos temperatūros: ‖ kuriam 
būdingas žemos temperatūros oras (apie paros ar metų laikų orą); 3. nelaikantis 
šilumos, nesandarus (apie patalpą))‘.

daugiareikšmiai vediniai dažniau (3 žodžiai) atitinka vien tik šalutines pamati-
nio žodžio reikšmes, kiek rečiau jie atitinka pagrindinę ir šalutinę pamatinio žodžio 
reikšmes (2 žodžiai).

6. seMantikos aPibrėŽiMai 

LkŽe nagrinėjamojo tipo būdvardžių reikšmės apibūdinamos gana įvairiai.
6.1. Lietuvių kalbos žodyne šio tipo būdvardžiai dažniausiai aiškinami pateikiant 

nuorodą į kitą žodį (28 žodžiai)8; kiek rečiau aiškinama sinoniminiu būdu (20 
žodžių) ir apibrėžiamuoju-aprašomuoju 9 ir sinoniminiu būdu (16 žodžių); tik pa-
vieniais atvejais aiškinama apibrėžiamuoju-aprašomuoju būdu (7 žodžiai). didžiąją 
dalį sinoniminio aiškinimo atvejų sudaro su vienu darybos formantu padaryti žodžiai 
(14 žodžių) ir tik 6 sinonimais aiškinami būdvardžiai, padaryti su keliais skirtingais 
formantais. 

6.2. nuoroda į kitą žodį: padrėgnỹs ,žr. padrėgnas‘; pabjaurỹs ,žr. pabjaurus‘; 
padrūktỹs ,žr. padrūktas‘; padvylỹs ,žr. padvylas‘; pagudrỹs ,žr. pagudras‘; pakietỹs 
,1. žr. 2 pakietas 1‘; pakupỹs ,žr. pakumpas‘; ×pakūdỹs ,žr. pakūdas‘; paminkštỹs 
,1. žr. paminkštas 1‘; paplatỹs ,žr. paplatus‘; paretỹs ,žr. paretas 1‘; parūgštỹs ,žr. 
parūgštus‘; pasenỹs ,žr. pasenas 1‘; pasilpnỹs ,žr. pasilpnas‘; ×paslabnỹs ,žr. paslabnas‘; 
paslinkỹs ,žr. 2 paslinkas‘; 1 pasmailỹs ,žr. pasmailus‘; pasmagỹs ,1. žr. 1 pasmagus 
2. 2. žr. 1 pasmagus 3‘; pasmarkỹs ,žr. pasmarkus 1‘; pastiprỹs ,žr. pastiprus‘; pastorỹs 

8  Leksikografijoje pagrindinis ir dažniausias apibrėžiamasis reikšmių aiškinimo būdas (jakaitienė 
2005: 79).

9  LkŽe šis reikšmių aiškinimo būdas vadinamas aprašomuoju (http://www.lkz.lt/dzl.php?128), evalda 
jakaitienė jį vadina apibrėžiamuoju (jakaitienė 2005: 79), stasys keinys – apibrėžiamuoju-aprašomuo-
ju (dLkŽ 20004: Xii). Šiame straipsnyje šis reikšmių aiškinimo būdas vadinamas apibrėžiamuoju-ap-
rašomuoju.
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,1. žr. 2 pastoras 3‘; pasunkỹs ,1. žr. pasunkus 3. 2. žr. pasunkus 4‘; pasūrỹs ,žr. 
pasūrus‘; pašaltỹs ,1. žr. pašaltas 1‘; pašiltỹs ,žr. pašiltas‘; pašlapỹs ,žr. pašlapias‘; 
2 pašviesỹs ,žr. pašviesus 1‘; patankỹs ,žr. patankus‘.

 6.3. sinoniminis aiškinimas

6.3.1. sinoniminis aiškinimas, kai aiškinamieji žodžiai turi vieną darybos for-
mantą: 

priesagą -okas (9): paaiškỹs ,smarkokas, griežtokas‘; paaštrỹs ,aštrokas‘; pablogỹs ,blo-
gokas, liesokas, menkokas‘; padarbỹs ,darbštokas‘; pailgỹs ,ilgokas‘; papuikỹs ,puikokas, 
gražokas‘; pasaldỹs ,saldokas‘; patrumpỹs ,trumpokas; pavėsỹs vėsokas‘;

priešdėlį apy- (4): padurnỹs ,apydurnis, apykvailis‘; 2 pajaunỹs ,apyjaunis‘; 2 papilnỹs 
,apypilnis‘; pasprangỹs ,apysprangis‘; 

priešdėlį po-: pagerỹs ,pogeris‘.

6.3.2. sinoniminis aiškinimas, kai aiškinamieji žodžiai turi kelis darybos for-
mantus: 

priesagą -okas ir priešdėlį apy- (3): *pajuodỹs ,apyjuodis, juodokas‘; palėtỹs ,lėtokas, 
apylėtis‘; 2 ×paskūrỹs ,apyliesis, liesokas‘;

priesagą -okas ir priešdėlį po- (2): *padidelỹs ,1. didokas, podideli; paliesỹs liesokas, 
poliesis‘.

priesagą -okas ir priešdėlį pa-: paaukštỹs ,aukštokas, paaukštas‘. 

6.4. apibrėžiamuoju-aprašomuoju būdu aiškinama: 

prieveiksmiu gana (2): paplepỹs ,gana plepus, mėgstantis plepėti‘; pastaigỹs ,gana stai-
gus, karšto būdo‘.

prieveiksmiu kiek (2): *padidelỹs ,2. kiek per didelis‘; ×pazbitkỹs ,kiek išdykęs‘. 

prieveiksmiu nelabai: pašaltỹs ,2. nelabai laikantis šilumą (apie kambarius)‘.

prieveiksmiu ne visai: pašiaurỹs ,ne visai šiaurės krypties‘.

sakiniu: paminkštỹs ,2. kuris silpno proto‘.

6.5. apibrėžiamuoju-aprašomuoju ir sinoniminiu būdu aiškinama: 

prieveiksmiu gana ir sinonimu (4): paklienỹs ,gana klienas, lieknas, plonas‘; paplonỹs 
,gana plonas, tęvas‘; paspitrỹs ,gana spitras, neprimatantis‘; pastorỹs ,2. gana storas, 
žemas (apie balsą)‘;
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prieveiksmiu gana ir priešdėliu apy- (2): padailỹs ,gana dailus, apydailis‘; papiktỹs ,gana 
piktas, apypiktis‘; 

žodžių junginiu ir priesaga -okas (2): pasausỹs ,1. be lietaus, sausokas‘; 2 pasmėlỹs 
,rusvokas, saulėje įdegęs‘;

prieveiksmiu kiek arba šiek tiek ir sinonimu (2): paėdrỹs ,kiek ėdrus (sic!), valgus‘; 
pamukšỹs ,šiek tiek mukšas, baugštus‘; 

prieveiksmiu gana ir priešdėliu -okas (1): *padidỹs ,gana didis, didokas‘.

prieveiksmiu truputį ir priesaga -okas: palaiškỹs ,truputį laiškus; kartokas; aitrokas‘;

prieveiksmiu truputį ir priešdėliu apy-: *paliurbỹs ,truputį liurbis, apyliurbis, apy-
kvailis‘.

prieveiksmiu kiek ir priešdėliu apy-: palepšỹs ,kiek lepšiškas, apylepšis‘;

sakiniu ir priešdėliu apy-: patamsỹs ,kuris tamsaus gymio, apytamsis‘;

priešdėliu apy- ir dalyviu: pažalvỹs ,apyžalis, nepribrendęs‘.

6.6. Lietuvių kalbos žodyne aiškinant šio tipo būdvardžius yra per maža aprašo-
mųjų definicijų. didžioji dalis būdvardžių aiškinama pateikiant nuorodą į kitą žo-
dį – tai skaitytojui nepatogu. sinoniminiam aiškinimui dažniausiai naudojami si-
nonimai su priesaga -okas, kiek rečiau su priešdėliu apy-. apibrėžiamojo-aprašo-
mojo aiškinimo atvejais dažniausiai pasirenkamas prieveiksmis ir, kaip pagalbinė 
aiškinamoji priemonė, sinonimas.

7. LkŽ straiPsnių taisyMai

kaip matėme, paaukštỹs tipo būdvardžiai beveik reguliariai kirčiuojami 3b 
kirčiuote, tačiau Lietuvių kalbos žodyne rasti du tokiems būdvardžiams skirti straips-
niai, kur pateikiamos 1 ir 2 kirčiuotėmis kirčiuojamos lytys. iš tikrųjų jos priklau-
so kitoms leksemoms, nes ne tik yra savitai kirčiuojamos, bet ir turi kitas galūnes 
bei kitokią semantinę reikšmę. Minėtosios formos priskirtinos ne pa- ir -ys, o pa- 
ir -is darybos vedinių grupei. siūlytina atitinkamai taisyti LkŽ straipsnius.

Lietuvių kalbos žodyne pateikta:
pakietỹs, -ė̃ adj. (3b), pãkietis, -ė (1) 1. žr. 2 pakietas 1: obulai tebesantys 

pakiečiaĩ̇, žali grg. Pakiečiai̇̃ kiaušukai buvo: pavirino daugiau, kaip reik Šv. 2. 
šykštokas: senis buvo pakietis Vaižg. 
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Žodį pãkietis siūlytina iškelti į atskirą straipsnį: 
pakietỹs, -ė̃ adj. (3b) žr. 2 pakietas 1: obulai tebesantys pakiečiaĩ̇, žali grg. 

Pakiečiaĩ̇ kiaušukai buvo: pavirino daugiau, kaip reik Šv. 
*pãkietis, -ė (1) šykštokas: senis buvo pakietis Vaižg. 

Lietuvių kalbos žodyne pateikta:
pasausỹs, -ė̃ adj. (3b), pasaũsis, -ė (2) 1. be lietaus, sausokas: kad ir pasausỹs 

metas, linai neprasti išejo grg. 2. apyliesis, posausis: Pasaũsis jis žmogus, bet kie-
tas: jam rankos kaip geležinės – griebs, ir prilimpa jnšk. 

siūlytina antrąją žodžio pasausỹs reikšmę perkelti prie žodžio 2 pasaũsis: 
2 pasaũsis, -ė adj. (2), pãsausis (1) 1. pasausęs, nudžiūvęs: Pãsauses šakas [eglės] 

iškirsk dr. galulaukė[je] dvi pasaũsės eglės tebestovi Ps. aną vasarą tie pasaũsiai 
ąžuolėliai da čia tebestovėjo Všk.; *2. apyliesis, posausis: Pasaũsis jis žmogus, bet 
kietas: jam rankos kaip geležinės – griebs, ir prilimpa jnšk.

8. aPibendriniMas 

Šie daugiausia 3b kirčiuote kirčiuojami vienareikšmiai būdvardžiai daromi iš 
pamatinių būdvardžių (tik pavieniais atvejais iš daiktavardžių), pridedant priešdėlį 
pa- ir keičiant bet kurią pamatinio žodžio galūnę į -ys. Šių vedinių dažniausiai 
užfiksuojama vakarų žemaičių patarmėje, kiek rečiau – kitose žemaičių patarmėse, 
daug rečiau – aukštaičių tarmės šiaurinėje pusėje, tik pavienių atvejų aptikta se-
nuosiuose raštuose. Lietuvių kalbos žodyne šio tipo būdvardžiai dažniausiai aiškina-
mi nuorodiniu būdu, kiek rečiau – sinoniminiu ar apibrėžiamuoju-aprašomuoju 
būdu. dauguma nagrinėjamų vedinių yra vienareikšmiai ir atitinka pagrindinę 
pamatinio žodžio reikšmę. 
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adjectives denoting a small amount 
of Peculiarity (paaukštỹs type)

s u M M a ry

these homologous adjectives, which are usually stressed according to the 3b accent para-
digm, are made from base adjectives (a few of them are derived from nouns) by adding the 
prefix pa- and changing the ending of any base word to -ys. these derivatives are mostly re-
corded in the West Žemaitian dialect, only sometimes in other Žemaitian dialects, rarely in 
the aukštaitian dialect in north side and only single cases are found when they were recorded 
in old writings. such types of adjectives in Lietuvių kalbos žodynas (Dictionary of the Lithuanian 
Language) are usually explained in a referential method, more or less in a synonymous and 
descriptive explanation method. the majority of analyzed derivatives are homologous and cor-
respond to the main meaning of the base word.
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daLia sViderskienė
Lietuvių kalbos inst i tutas 

Moksl inių tyr imų kryptys: onomastika (tikrinių žodžių darybos, 
kilmės tyrimai).

MarijaMPoLės aPskrities 
asMenVardinės kiLMės 
agroniMų darybos 
bruoŽai
characteristic features of the formation 
of agronyms of anthroponymic origin 
in Marijampolė county

a n otac i ja

straipsnyje pateikta išsami tarpukario laikotarpio Marijampolės apskrities vieno poklasio 
vietovardžių (agronimų), susiformavusių iš asmenvardžių, apeliatyvinių asmenų pavadinimų, 
etnonimų ir pan. darybinė analizė. agronimai darybos požiūriu tiriami pritaikius vandenvar-
džiams tirti sudarytą klasifikaciją, pagal kurią skiriami į pirminius ir antrinius, o pastarieji į 
vedinius (priešdėlių, priesagų, galūnių), sudurtinius ir sudėtinius.

aiškinant kilmę, ieškoma kuo tikslesnio pamatinio žodžio (etimono), iš kurio kildinami, su 
kuriuo siejami agronimai. tarp pastarųjų akivaizdžiai vyrauja asmenvardžiai. tiriamame areale 
jie gali būti tiek lietuvių (tebefunkcionuojantys ar jau išnykę), tiek lenkų, pavieniais atvejais ir 
vokiečių leksikos faktas.

a n n otat i o n

the article offers a detailed analysis of the formation of place names (agronyms) of one 
sub-class in the interwar Marijampolė county, which have been formed out of anthroponyms, 
appellatives names of persons, ethnonyms, etc. agronyms are examined in the context of for-
mation applying classification compiled for hydronyms, by which they are divided into pri-
mary and secondary, and the latter are further divided into derivatives (with prefixes, suffixes 
or endings), compounds and phrasal hydronyms. 

 e s M i n i a i  Ž o d Ž i a i: tarpukario laikotarpis, vietovardžiai, daryba, kilmė, asmenvardžiai.
 k e y W o r d s:  interwar period, place names, word-building, origin, anthroponyms.
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While clarifying the origin, the most precise primary word (etymon), from which the agro-
nyms are derived and to which they are related is sought. anthroponyms markedly prevail 
among the latter. in the investigated area, they may be the facts of the Lithuanian (still func-
tioning or already extinct) as well as of the Polish or in certain cases of the german lexis.

0. ĮVadas 

darbų, kuriuose būtų pateikta išsami vietovardžių vieno poklasio, konkretaus 
regiono ar vietos darybos analizė, parašyta nedaug. Minėtinos ilonos Mickienės 
(Mickienė 2001) ir nerijos bartkutės (bartkutė 2008) daktaro disertacijos, kuriose 
tiriama arealinė toponimija. greta kitų toponimų klasių (subklasių) darybiškai ty-
rinėti telšių ir joniškio rajonų agronimai (bartkutė 2008: 147–176; Mickienė 2001: 
109–137): nustatyti produktyviausi jų darybos tipai bei dažnesni kilmės šaltiniai. 
atskiru straipsniu skelbiama telšių rajono agronimų analizė (Mickienė 2006: 27–30). 
anot autorės, tokie tyrinėjimai parodo mikroregiono toponimų darybos specifiką 
bei aptariamai toponimų klasei būdingus darybos ypatumus.

Lokalinius tyrimus papildo ir šiaurės vidurio Lietuvos agronimų tyrimas (en-
dzelytė 2004: 80–89). Šiame straipsnyje darybos, struktūros, semantikos požiūriu 
aptarti šiuo metu žinomi ir egzistuojantys joniškio, Pakruojo, Pasvalio rajonų agro-
nimai. Šiaurės vidurio Lietuvos teritorijos vietovardžiai su priesaga -išk- (abiejų 
giminių ir skaičiaus variantai) nagrinėjami kitame jos straipsnyje (endzelytė 2004a: 
1–10). darybos ir kilmės požiūriu vertinti toponimai, autorės teigimu, fiksuoti 
visose vietovardžių klasėse: gyvenamųjų vietų, vandens telkinių ir žemėvardžių. 

be to, minėtini grasildos blažienės straipsniai, kuriuose nagrinėjami kirpėnų 
dvaro laukų vardai (blažienė 1986: 37–42) bei apžvelgiami prūsų vardyno rinki-
niuose užfiksuoti laukų, pievų, klonių, miškų, kalvų, kelių ir kitų objektų vardai 
(blažienė 2005: 27–41). Šiuos toponimus, surinktus iš rašytinių šaltinių, autorė 
siūlo vadinti žemėvardžiais arba negyvenamųjų vietų vardais.

slavų kalbų toponimikos terminų sistemoje vartojamas tarptautinis terminas 
agronmas vienai iš toponimų rūšių pavadinti. tai skirtinių žemių, žemės sklypų, 
plotų, arimų, dirvų, laukų, ruožų vardai (gr. άγρος – laukas, arimas) (Podolʻska ja 
1978: 27). turint omenyje tai, kad šiame straipsnyje bus aptariamas vienas vieto-
vardžių poklasis, įvardijantis tam tikrus panašius žemės paviršiaus objektus (arimus, 
dirbamas žemes, dirvas, ganyklas, pievas, sklypus, žemes ir pan.), arba agronimus, 
toliau nuosekliai vartojamas terminas agronimas. Prireikus sinonimiškai vartojami 
terminai vietovardis, toponimas. Manoma, kad toliau tiriant tiek iš apeliatyvų, tiek 
iš kitų vietovardžių kilusius agronimus, aptariant dažniausius darinių atsiradimo 
būdus, darant išvadas apie jų darybos pagrindines tendencijas ir kt., stilistiniais 
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sumetimais, be jau minėtų, bus vartojamas terminas žemėvardis (žemėvardžiai) 
siaurąja reikšme1 .

straipsnis parašytas vietų vardų (agronimų) kilmės pagrindu, t. y. jame patei-
kiami tos pačios kilmės2, bet įvairių darybos tipų bei būdų vietovardžiai. Pirmiau-
sia pateikiami pirminiai ir daugiskaitiniai agronimai, po jų – visi antriniai galūnių, 
priesagų, priešdėlio vediniai, sudurtiniai ir sudėtiniai agronimai3. tokiu būdu sie-
kiama išsiaiškinti tarpukario laikotarpiu iš gyvosios kalbos užrašytų asmenvardinės 
kilmės agronimų darybos polinkius. straipsnyje bandoma nustatyti minėtų darybos 
tipų bei būdų ypatumus šiame areale, kokios priesagos vartojamos sudarant prie-
saginius vedinius, koks jų darumas, mėginama išryškinti sandūros ir sudėjimo 
būdu sudarytų agronimų darybos polinkius ir pan.

kildinant agronimus iš asmenvardžių, pastarųjų pirmiausia ieškoma lietuvių 
antroponimijos šaltiniuose – Lietuvių pavardžių žodyne (LPŽ), Lietuvių vardų kilmės 
žodyne (LVkŽ5), zigmo zinkevičiaus monografijos Lietuvių asmenvardžiai asmen-
vardžių rodyklėje, prireikus apeliatyvinio asmens pavadinimo, etnonimo ir kitais 
panašiais atvejais, naudojamas Lietuvių kalbos žodyno elektroninis leidimas (LkŽe). 
ypač svarbus šaltinis, parėmęs rekonstruotus asmenvardžius, yra abėcėlinė istorinių 
asmenvardžių kartoteka, saugoma Lietuvių kalbos instituto Vardyno skyriaus fon-
duose (iak). ja buvo pasinaudota 48 atvejais (~7%). būtent šia asmenvardžių 
sankaupa naudotasi ir tuomet, kai reikėjo pagrįsti rekonstruotą asmenvardį4, susi-
dariusį apeliatyvinio asmens pavadinimo, nusakančio amatą, kilmę, išvaizdos, būdo 
bruožus ar pan., pagrindu (Desetnikowa, Kalwis, Kaameks, Krewcius, Kudrys, 
Rymarʒ, Szaltyʃz, ʃziauciowa ir kt.). 

1 Visi Marijampolės apskrities vieno valsčiaus vietovardžiai pagal įvardijamų objektų rūšį autorės (svi-
derskienė 2005: 94) buvo suskirstyti į tris stambias grupes: vandenvardžius, gyvenamųjų vietų ir įvairių 
kitų žemės paviršiaus objektų (arimų, aukštumų, dirbamų žemių, dirvų, duobių, durpynų, ganyklų, 
kalnų, kalvų, kelių, laukų, lygumų, miškų, pievų, salų, takų ir kt.) vardus. Pastarieji vietovardžiai, t. y. 
jų visuma, straipsnyje buvo vadinami žemėvardžiais, manant, kad šis terminas geriausiai apibūdina 
žemės reljefo tikrinius vardus – tiek stambesnius (drimonimus, oronimus ir kt.), tiek smulkesnius 
(agronimus, dromonimus ir kt.). Manoma, kad šios nuostatos bus laikomasi ir ateityje. terminas že-
mėvardis bus vartojamas tiek plačiąja (kalbant apie žemės paviršiaus objektų visumą), tiek ir siaurąja 
(kalbant apie vienos vietovardžių subklasės – agronimų – vienetus ) reikšmėmis.

2 kilmės požiūriu agronimai skiriami į aiškios kilmės (kilusius iš asmenvardžių, kilusius iš apeliatyvinių 
asmenų pavadinimų) bei galimos dvejopos kilmės.

3 Laikomasi aleksandro Vanago vandenvardžių darybai tirti sudarytos struktūrinės-gramatinės klasifika-
cijos (Vanagas 1970: 25).

4 didelis dėmesys tiriant asmenvardinės kilmės agronimus skiriamas tiek apeliatyvų ir onimų, iš kurių 
jie vedami, tiek pačių tiriamų agronimų paplitimo duomenims. rekonstruoti asmenvardžiai dažniausiai 
grindžiami tame pačiame areale ar šalia jo esančiose vietose fiksuotais istoriniais asmenvardžiais (dar 
žr. 3 skyrių).
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be jau minėtų atvejų, svarbūs ir kiti, kai rekonstruotą etimoną buvo galima 
pagrįsti tik turėtais istorinės antroponimijos duomenimis, t. y. neišlikusiais asmen-
vardžiais. tai didina publikuojamos medžiagos vertę. be to, daugelis straipsnyje 
aprašytų agronimų kilmės aiškinimų skelbiama pirmą kartą.

tyrimas parodė, kad ieškant asmenvardžių, apeliatyvinių asmenų pavadinimų ar 
pan. pamatiniam žodžiui (etimonui) pagrįsti taip pat minėtini lenkų (28 – ~4%)5, 
pavieniais atvejais ir vokiečių (4 – ~0,6%) asmenvardžių šaltiniai. taigi asmenvar-
džiai, iš kurių kildinami tarpukario laikotarpiu užrašyti Marijampolės apskrities 
agronimai, funkcionuoja ne tik lietuvių, bet ir minėtų kalbų vardynuose – tai yra 
ne vien lietuvių, bet ir lenkų6 ar vokiečių asmenvardžiai. atkreiptinas dėmesys į 
tai, kad vartojant sąvokas lietuvių, lenkų, vokiečių asmenvardžiai, turima galvoje 
lietuvių, lenkų ir vokiečių asmenvardžių visuma, o ne genetinė jų kilmė7 .

agronimų analizė remiasi 725 vietovardžių užrašymais, tarpukario laikotarpiu fik-
suotais trylikoje Marijampolės apskrities valsčių8. straipsnyje aiškinama 627 skirtingų 
vietovardžių daryba ir kilmė (pasikartojančios leksemos tesudaro ~13% (98 vnt.)). 
Manoma, kad skelbiami pamatiniai žodžiai (etimonai) galėtų būti laikomi ir šiame 
straipsnyje analizuojamų vietovardžių etimologijos užuomazgomis, kurios papildytų 
ar net paremtų dar neištirtų kitų Lietuvos vietovardžių kilmės aiškinimus. 

straipsnyje skelbiami iš gyvosios kalbos užrašyti autentiški žemėvardžiai, jų 
kirčiavimo ir lyčių variantai. jeigu tarpukario duomenimis vietovardis nesukirčiuo-
tas arba jo kirčiavimas neaiškus, nepatikimas, straipsnyje jis nekirčiuojamas. Prie 
kiekvieno vietovardžio pateikiamos įvardijamų objektų ir jų lokalizacijos nuorodos9 . 
Po jų, paaiškinus agronimo kilmę, tik atskirais atvejais10, siekiant išvengti pasikar-
tojimo, teikiamos šaltinių nuorodos.

Šis arealinės toponimijos tyrimas pradedamas pirminių ir daugiskaitinių agro-
nimų analize.

5 Šiuo ir kitais atvejais, tyrimo rezultatus siekiant išreikšti ne tik skaičiais, bet ir procentais, skliaustuose 
pirmiausia nurodomas reprezentantų skaičius, po brūkšnio – procentinė skaičiaus išraiška. 

6 Pirmoji dėmesį į lietuvių toponimų sluoksnį, liudijantį apie glaudžias lietuvių ir lenkų onimijos sąsa-
jas, atkreipė Vitalija Maciejauskienė (Maciejauskienė 2006: 218–236). onomastė apibūdino lenkų 
pavardžių ir kitų asmenvardžių svarbą aiškinant dalies Lietuvos vietovardžių žodyne (toliau – LVŽ) pa-
teikiamų vietovardžių kilmę.

7 Plačiau žr. Maciejauskienė (1997: 108–109).
8 Plačiau apie tarpukario Lietuvos anketų duomenis žr. sviderskienė (2005: 93).
9 remtasi jau sudarytais LVŽ sutrumpinimų sąrašais.

10 teikiama abėcėlinės istorinių asmenvardžių kartotekos, saugomos Lietuvių kalbos instituto Vardyno 
skyriaus fonduose, nuoroda, kurią atitinka santrumpa iak, keleto lenkų ir vokiečių antroponimijos 
rinkinių (žodynų) bei šių kalbų apeliatyvinės leksikos žodynų, kurių daugelis yra daugiatomiai, nuo-
rodos. jas atitinkančių santrumpų sąrašas pateikiamas straipsnio gale prie kitų šaltinių nuorodų.

ALL_62_63_maketas.indd   100 2011.06.17   08:24:04



Marijampolės apskrities asmenvardinės 
kilmės agronimų darybos bruožai

101straipsniai / articles

1. iŠ asMenVardŽių kiLę agroniMai

Marijampolės apskrityje jų užrašyta 549 (~76% visų tyrimui pasirinktų vieto-
vardžių).

 1.1. Pirminiai agronimai

jais laikomi darybos procese neįgiję papildomų formantų agronimai. Šie vieto-
vardžiai adekvatūs asmenvardžiams, iš kurių vedami: Barbãra pv. Lbv: avd. *Bar-
bara, plg. lenk. v. Barbara (siP 44), lenk. pvd. Barbara (snP i 171); Bagdžius pv. 
gdl: pvd. Bãgdžius, Bagdžiùs11; Brùžikas lg. Vv: pvd. Brùžikas12 .

daugiskaitinis, vadinamasis pluralia tantum, agronimas užfiksuotas vienas. jo 
formalusis darybos rodiklis yra skaičius: Duõbiniai pv. Ldvn: pvd. Duõbinis .

 1.2. Vediniai

1.2.1. galūnių vediniai. Šių vedinių derivacinis požymis galūnė, kuri yra susijusi 
su giminės pasikeitimu. užrašyti -a ir -ė(s) galūnių vediniai, kilę iš asmenvardžių:

-a: Kasčiuk-a pv. igl: pvd. Kasčiùkas;
-ė(s): Alvtišk-ė pv. klvr: avd. *Alvitiškis, plg. avd. Stanislaum Alwicieʃɜkaitis 

1631 (iak); Baranaũsk-ė pv. klvr: pvd. Baranaũskas ar pan.; Delnick-ė pv. Prn: 
pvd. Delnckas; Gõtlib-ė pv. gdl: pvd. Gõtlibis; Gran-ė pv. igl: pvd. Grainỹs; 
Grn-ė pv. igl: pvd. Grnius; Rol- pv. krsn: pvd. Rolỹs; Šmarlak-ės pv. Prn: avd. 
*šmarlakas ar pan., plg. avd. Jurgis Szmorlak 1629 (iak); Šeškausk-ė pv. klvr: 
pvd. šeškáuskas ar pan.

1.2.2. Priesagų vediniai. jų darybai naudojama 20 priesagų (skaičiuojant abiejų 
giminių ir skaičių variantus): 14 lietuviškos (baltiškos) kilmės -aitė, -ėlis, -iena, 
-ienė, -ija, -inė(s), -inis, -ynė, -iškė(s), -iškiai, -iškis, -lė, -okas ir 8 slaviškos kilmės 
-anas, -auka, -ava, -avas, -čizna, -enk-, -k-, -ova. agronimai toliau teikiami abė-
cėliškai, pagal priesagas:

-aitė: Dibšk-aitė pv. Lbv: avd. *Dibiška ar pan., plg. avd. Dibà (zinkevičius 
2008: 576), lenk. pvd. Diba (snP ii 423); Kratuk-aitė ar. Vv: avd. *Kratukas ar 
pan., plg. pvd. Kratiùkas;

-anas: Kališ-anas ar. klvr: pvd. Kalšius;

11 Pievos vardas galėtų būti laikomas ir galūnės -(i)us vediniu iš pvd. Bagdỹs .
12 Lygumos vardas, matyt, galėtų būti vertinamas ir kaip priesagos -ikas vedinys iš pvd. Brùžas .
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-auka: Nan-áuka dr. Ldvn: pvd. Nanis, Nanỹs;
-ava: Scin-avà pv. Lbv: avd. *Scina ar pan., plg. pvd. Scnskas;
-avas: Kasper-ãvas pv. Lbv: avd. Kãsperas;
-čizna: Dumašev-čzna ar. Prn: avd. *Dumaševas ar pan., plg. (?) rus. pvd. Ду-

ма шов (sa ii 364), pvd. Dumãšius;
-ėlis: Martyn-lis pv. Ldvn: avd. Martýnas;
-enk-: Zõj-enkos gn., pv. klvr – sietinas su lenk. avd. Zoja (siP 432–433); 
-iena: Glambok-iena pv. igl: pvd. Glambokas; Kabak-iena dr. kzr: pvd. Kãbakas; 

Palcijon-iena pv. igl: avd. *Palcijonis ar pan., plg. pvd. Palcas;
-ienė: Aud-ienė dr. kzr: avd. *Audys ar pan., plg. lenk. pvd. Auda (snP i 94), 

pvd. Audckas;
-ija: Grič-ijà pv. igl: pvd. Grčius;
-inė(s): Abrom-nė drb. ž. Mrj: avd. Abrõmas; Aiduk-nė drb. ž., pv. igl: pvd. 

Aidùkas ar pan.; Arminait-nė drb. ž. Mrj: pvd. Armináitis; Bender-nė pv. Mrj: 
pvd. Beñderis; Bielsk-nė pv. Mrj: pvd. Belskis ar pan.; Boguš-nė drb. ž. Mrj: pvd. 
Bògušis ar pan.; Bražùk-inė pv. gdl: pvd. Bražùkas; Butv-nė pv. Prn: avd. *Butvys 
ar pan., plg. pvd. Butvnskas; Cimbol-inė pv. klvr: pvd. Cimbolà ar pan.; Didval-nė 
drb. ž. Mrj: pvd. Ddvalis; Dirgėl-inė pv. klvr: pvd. Dirgla ar pan.; Dulsk-nė pv. 
Ldvn: pvd. Dùlskis ar pan.; Eiduk-nė drb. ž., pv. igl: pvd. Eidùkas; Gavėn-nė 
drb. ž. Mrj: pvd. Gavnas; Gram-nė drb. ž. Mrj: pvd. Grãmas; Juodešk-nė ar. 
klvr: pvd. Juodeškà; Kaz-nė pv. Ldvn: v. Kazỹs; Kėlert-nė drb. ž. Mrj: pvd. Klertas; 
Kulbok-inė pv. igl: pvd. Kùlboka; Kunk-inė drb. ž. kzr: pvd. Kùnkis ar pan.; 
Lapinsk-nė ar. gdl: pvd. Lapnskas ar pan.; Lãsat-inė pv. brb: pvd. Lasatà; La-
savič-inė drb. ž. Mrj: pvd. Lasãvičius; Leb-inė pv. Vv: avd. *Leibys ar pan., plg. 
avd. Andreæ Leybus 1685–1731 (iak); Lukš-inė pv. Vv: pvd. Lukšỹs ar pan.; M-
liauck-inė drb. ž. Mrj: pvd. Miliáuckas ar pan.; Murašk-nės pv. kzr: pvd. Muraškà; 
Õkn-inė pv. brb: avd. *Oknys ar pan., plg. lenk. pvd. Okna, Okno (snP Vii 40); 
Palčak-nė pv. Ldvn: avd. *Palčakas ar pan., plg. lenk. pvd. Palczak (snP Vii 166); 
Paprock-nė pv. Lbv: pvd. Papròckis ar pan.; Petrušk-nė dr. Mrj, Petrušk-inė ar. 
Šil: pvd. Petruškà; Popier-nė pv. gdl: pvd. Põpiera; Raduš-nė drb. ž. Mrj: pvd. 
Radùšis; Radzvil-nė pv. brb: pvd. Radzvila; Rutkausk-inė ar. brb: pvd. Rutkáuskas 
ar pan.; Senk-nė ar. Mrj: pvd. Señkus; Speč-inė pv. kzr: avd. *Sperčius ar pan., 
plg. pvd. Speskas; Storkoj-inė pv. kzr: avd. *Storkojis ar pan., plg. lie. stóras, -à 
‚raumeningas, stambusʻ ir lie. kója ‚viena iš porinių kūno dalių, kuriomis žmogus 
ar koks kitas padaras einaʻ, dar plg. pvd. Stalakójis; Šmučk-nė pv. klvr: avd. 
*šmučkus, plg. lenk. avd. Smucka, Smuczak (snP Viii 534), Szmuc (snP iX 310); 
Tad-nė pv. Mrj: v. Tãdas, plg. pvd. Tadáuskas; Vizbar-nė (‖ Vizbarpievė) pv. igl: 
pvd. Vzbaras ar pan.; Žaliausk-nė pv. klvr: pvd. Žaliáuskas ar pan.; Žitk-nė dr. 
Mrj: pvd. Žtkus;
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-ynė: Abrom-ỹnė (‖ Žydỹnė) l. Mrj: avd. Abrõmas; Alaburd-ynė dr. Vv: pvd. 
Alabùrda; Aleksait-ỹnė ar. kzr: pvd. Aleksáitis; Ališausk-ỹnė pv. ss: pvd. Ališáuskas 
ar pan.; Andriulait-ỹnė drb. ž. Ldvn: pvd. Andriuláitis; Andriuš-ỹnė (‖ Bačỹnė) 
ar., pv. kzr: pvd. Andriùšis; Antan-ỹnė ar. klvr, dr. Mrj, pv. kzr: v. Antãnas; 
Avižien-ỹnė dr. ss: pvd. Avižiẽnis ar pan.; Ažuolait-ỹnė pv. ss: pvd. Ažuoláitis; 
Babijon-ỹnė ž. Vv: pvd. Babijõnas; Bacevič-ỹnė ar. klvr: pvd. Bacẽvičius; Bač-ỹnė 
(‖ Andriušỹnė) ar., pv. kzr: pvd. Bačỹs; Baltait-ỹnė drb. ž. kzr: pvd. Baltáitis; 
Baltrukon-ỹnė ar., drb. ž. Mrj: pvd. Baltrukónis; Baluk-ỹnė dr. ss: avd. *Balukas 
ar pan., plg. pvd. Balukẽvičius; Barisausk-ynė drb. ž., pv. kzr: pvd. Barisáuskas; 
Barkausk-ynė pv. klvr: pvd. Barkáuskas ar pan.; Bartušk-ỹnė pv. igl: pvd. Bartuškà; 
Baumon-ynė l. ss: pvd. Baũmonas; Bazil-ỹnė ar. kzr, pv. igl: pvd. Bazlius; 
Belick-ỹnė dr. ss: pvd. Belckas; Bubel-ynė pv. ss: pvd. Bùbelis; Bùčait-ynė dr. ss: 
pvd. Bučaitis; Bučinsk-ỹnė drb. ž. Mrj: pvd. Bučnskas ar pan.; Car-ỹnė ar. kzr: 
avd. *Carys ar pan., plg. lenk. pvd. Caris (snP ii 13); Čirvinsk-ỹnė dr., pv. ss: pvd. 
Čirvnskas ar pan.; Damansk-ỹnė pv. klvr: pvd. Damánskas ar pan.; Degut-ỹnė ar. 
kzr: pvd. Degùtis, plg. lie. degùtis, -ė ‚kas degutą dega, juo verčiasiʻ; Dem binsk-ỹnė 
dr., pv. ss: pvd. Dembnskas; Draugel-ỹnė ar., pv. kzr: pvd. Draugẽlis; Dovyd-ynė 
ar. Šil: avd. Dõvydas; Dubck-ynė dr., pv. ss: pvd. Dubckas ar pan.; Ferenc-ỹnė pv. 
klvr: pvd. Fèrenca ar pan.; Frank--ỹnė pv. kzr: pvd. Fránka ar pan.; Garkausk-ỹnė 
dr. kzr: pvd. Garkáuskas; Gelež-ỹnė pv. klvr: pvd. Gelẽžius; Girait-ỹnė dr., pv. 
Mrj: pvd. Giráitis; Gražul-ỹnė pv. klvr: pvd. Gražùlis; Grig-ỹnė dr. ss: avd. Grgas; 
Grin-ỹnė pv. Mrj: avd. Grnius; Grišk-ỹnė l., pv. Lbv: pvd. Griškà; Gutausk-ynė 
drb. ž. kzr: pvd. Gutáuskas ar pan.; Jakait-ỹnė l. Lbv: pvd. Jakáitis; Jakšt-ỹnė dr. 
ss: pvd. Jãkštas; Janulait-ỹnė drb. ž. Mrj: pvd. Januláitis; Janut-ỹnė l. ss: pvd. 
Janùtis; Jãsait- -ynė dr. ss: pvd. Jasáitis; Jaudeg-ỹnė ar. Mrj: pvd. Jáudegis; Jer-ỹnė 
dr. Mrj: pvd. Jerỹs; Jes-ỹnė pv. ss: pvd. Jesỹs; Jonkait-ỹnė dr. Ldvn: pvd. Jonkáitis; 
Jurg-ỹnė drb. ž. kzr: v. Jùrgis; Jūr-ỹnė dr., pv. igl: pvd. Jras; Jurgelevič-ỹnė drb. 
ž. Lbv: pvd. Jurgelẽvičius; Jurgel-ỹnė dr. Mrj: pvd. Jugelis ar pan.; Jurkš-ỹnė dr. 
ss: pvd. Jukšas ar pan.; Jusel-ỹnė drb. ž. Mrj: pvd. Jùselis; Jušk-ynė dr. igl: pvd. 
Juškà; Kačion-ỹnė pv. ss: pvd. Kačiónis ar pan.; Kasparait-ynė drb. ž. kzr: pvd. 
Kasparáitis; Kazl-ỹnė ar. kzr: pvd. Kãzlas; Kerut-ỹnė ar., dr. kzr: pvd. Kerùtis; 
Konstant-ynė drb. ž. kzr: avd. Konstantnas; Kvietkausk-ynė ar. kzr: pvd. Kviet-
káus kas ar pan.; Lazausk-ynė ar. Šil: pvd. Lazáuskas; Leib-ỹnė dr. ss: avd. *Leibys 
ar pan., plg. avd. Andreæ Leybus 1685–1731 (iak); Listapedsk-ynė pv. kzr: pvd. 
Listapẽdskas; Mač-ỹnė dr. ss, drb. ž. kzr: pvd. Mačỹs; Matuk-ynė drb. ž., pv. kzr: 
avd. Matùkas; Mauš-ỹnė l. Ldvn, pv. Mrj: avd. *Maušis ar pan., plg. avd. Woiciech 
Mauszas 1662 (iak); Mažėt-ỹnė drb. ž. ss: pvd. Mažtis; Mejer-ynė sklp. Vv: pvd. 
Mejeris ar pan.; Mendel-ỹnė pv. Lbv: pvd. Meñdelis; Migausk-ỹnė l., pv. klvr: pvd. 
Migáuskas ar pan.; Miliausk-ỹnė (t . Miliauc kỹ nė) drb. ž. Mrj: pvd. Miliáuskas ar 
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pan.; Minuk-ỹnė dr. Mrj: avd. *Minukas, plg. pvd. Miniùkas; Mokol-ỹnė drb. ž. 
Mrj: pvd. Mõkola ar pan.; Motiej-ỹnė drb. ž. kzr: v. Motiẽjus; Navik-ynė pv. Šil: 
pvd. Navkas; Neimon-ỹnė drb. ž. ss: pvd. Nemonas; Oliadrisk-ỹnė pv. Mrj: avd. 
*Oliadriskis, plg. pvd. Òlis ir lie. drskis, -ė, drskius, -ė ‚sudriskęsʻ; Ol-ỹnė dr., pv. 
Mrj: pvd. Òlis; Pilyp-ỹnė pv. klvr: avd. Pilỹpas; Plẽčkait-ynė drb. ž. Mrj: pvd. 
Plečkáitis; Rapuk-ynė pv. kzr: avd. *Rapukas, plg. avd. Daniel Rapukienas 1678 
(iak); Raudon-ynė pv. klvr: pvd. Raudonis ar pan.; Raul-ỹnė drb. ž., pv. kzr, sklp. 
Mrj: avd. Raũlas; Ražansk-ynė ar., pv. Šil: pvd. Ražánskas; Rubinsk-ỹnė dr. Vv: 
pvd. Rubnskas ar pan.; Rupeik-ỹnė drb. ž. klvr: pvd. Rupekis ar pan.; Rūšk-ynė 
drb. ž., pv. kzr: pvd. Rūškỹs; Rutkausk-ynė drb. ž., pv. kzr: pvd. Rutkáuskas ar 
pan.; Senk-ynė drb. ž., pv. kzr: pvd. Señkus; Silvestr-ỹnė dr., pv. Mrj: v. Silvèstras 
ar pan.; Skink-ỹnė drb. ž. Mrj: pvd. Skiñkis, Skinkỹs; Skuč-ỹnė drb. ž., pv. kzr: 
pvd. Skùčas ar pan.; Smail-ỹnė ar. kzr: pvd. Smailỹs; Smalensk-ỹnė drb. ž. Mrj: 
pvd. Smalénskas; Stalakoj-ỹnė dr. ss: pvd. Stalakójis; Šab-ỹnė pv. ss: pvd. šãbas; 
Ščiuk-ỹnė pv. klvr: pvd. ščiukà ar pan.; Šmerk-ỹnė pv. kzr: avd. *šmerkys ar 
pan., plg. lenk. pvd. Szmerk, Szmerka (snP iX 306); Šnarsk-ỹnė (t . šnarckỹnė) 
ar., pv. kzr: pvd. šnárskis; Šneider-ỹnė pv. kzr: pvd. šnederis; Šumausk-ynė dr. 
Šil: pvd. šumáuskas ar pan.; Tamoš-ỹnė l. Mrj: avd. Tamõšius; Taput-ỹnė dr., pv. 
ss: pvd. Taputỹs; Traškausk-ỹnė ar. kzr: pvd. Traškáuskas; Ulčinsk-ỹnė dr. ss: 
pvd. Ulčnskas ar pan.; Vaitkevič-ỹnė dr. ss: pvd. Vaitkẽvičius; Vasiliausk-ỹnė pv. 
Lbv: pvd. Vasiliáuskas ar pan.; Veličk-ỹnė dr. igl: pvd. Veličkà; Vilimait-ỹnė dr. ss: 
pvd. Vilimáitis; Virbick-ỹnė drb. ž. Mrj: pvd. Virbckas; Vyšniausk-ỹnė dr. ss: pvd. 
Vyšniáuskas ar pan.; Zelik-ynė ar., pv. kzr: avd. *Zelikis ar pan., plg. lenk. pvd. 
Zelik (snP X 476), dar plg. avd. Beniamin Zelikewicʒ 1810 (iak); Žebrausk-ỹnė 
dr. ss: Žebráuskas ar pan.;

-inis: Bazil-nis dr. ss: avd. Bazlius;
-iškė(s): Abrõm-iškė pv. gdl: avd. Abrõmas; Adõm-iškės pv. Ldvn: avd. Adõmas; 

Ainor-iškės pv. Prn: pvd. Ainõris; Akẽl-iškė pv. Ldvn: pvd. Akẽlis; Aksón-iškė drb. 
ž. klvr: pvd. Aksónas; Aleksyn-iškė ar. Šil: pvd. Aleksýnas; Ančiõr-iškės pv. Ldvn: 
avd. *Ančioris ar pan., plg. pvd. Jančiora, lenk. pvd. Anczar (snP i 44); An džión-
-iškė pv. Ldvn: avd. *Andžionis, plg. avd. Christophorus Andzionis 1679 (iak); 
Apatkin-iškė ar. Šil: avd. *Apatkinis ar pan., plg. rus. pvd. Апаткин (sa i 370); 
Ap raim-iškė pv. klvr: avd. *Apraimas, plg. avd. Efraim (siP 322); Ašmin-iškė pv. 
Prn: avd. *Ašminis ar pan., plg. Mathias Aʃʒminskas 1685–1731 (iak); Ãšmon-iškė 
dr. Mrj: pvd. Ãšmona, Ãšmonas; Ausen-iškė ar. ss: pvd. Ausẽnas; Bagdõn-iškė ar. 
klvr : pvd. Bagdõnas; Bagdž-škė pv. igl: pvd. Bãgdžius ar pan.; Balin-iškė pv. 
klvr: pvd. Balinas; Bak-iškė l., pv. klvr: pvd. Bakus ar pan.; Baltok-iškė pv. Šil: 
pvd. Baltókas; Baltráit-iškė ar. krsn: pvd. Baltráitis; Barbn-iškė drb. ž. Mrj: avd. 
*Barbėnas, plg. v. Babė; Bártel-iškė drb. ž. klvr: pvd. Bártelis; Bautr-iškė pv. klvr: 
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avd. *Bautrus ar pan., plg. avd. Catharinam Bawtrucia 1691–1672 (iak); Bazil-iškės 
ar. Šil: pvd. Bazlius; Belgird-iškė dr. Prn: pvd. Belgirdas; Bendãr-iškės dr., drb. ž. 
Lbv: avd. *Bendaris ar pan., plg. avd. Martinus Bendaris 1652–1672 (iak); Ben-
dorait-iškė dr., pv. brb: pvd. Bendoráitis; Benedkt-iškė gn. krsn: v. Benedktas; 
Bergel-iškė pv. klvr: pvd. Begelis ar pan.; Br-iškė pv. gdl: pvd. Bris; Benot-iškė 
dr. krsn: pvd. Benota ar pan.; Bielẽvič-iškė dr., pv. gdl: pvd. Bielẽvičius; Bgel-iškė 
pv. klvr, pv., sklp. Ldvn: pvd. Bgelis; Bilbõk-iškė pv. Lbv: pvd. Bibokas; Biž-škė 
pv. Ldvn: pvd. Bižỹs; Blionc- -iškės dr., pv. kzr: avd. *Blioncius ar pan., plg. (?) 
pvd. Bliònskis; Bòbin-iškė ar., pv. klvr: pvd. Bòbina ar pan.; Botỹr-iškė l., pv. gdl, 
pv. klvr: pvd. Botỹrius; Bradž-iškė pv. krsn: avd. *Braidžius ar pan., plg. avd. Ni-
colaus Braydzius 1604 (iak); Braũk-iškė dr. klvr: pvd. Braukỹs ar pan.; Brl-iškė 
pv. Lbv: pvd. Brlius; Bukaun-iškė pv. igl: avd. *Bukaunis ar pan., plg. (?) pvd. 
Bukãvičius ar pan.; Bulot-iškės pv. igl: pvd. Bùlota ar pan.; Buñk-iškė pv. klvr: 
pvd. Bunkis ar pan.; Čepùl-iškė pv. krsn: pvd. Čepùlis; Dapkiūn-iškė pv. klvr: 
pvd. Dapkinas; Denkẽvič-iškė ar. Ldvn: pvd. Denkẽvičius; Ddbal-iškė pv. Lbv: 
avd. *Didbalis, plg. pvd. Ddžbalis; Dmš-iškė pv. Ldvn: pvd. Dmša; Drángin-iškė 
l., pv. gdl: pvd. Dránginis; Gam-iškė ar. brb: pvd. Gamus; Galn-iškė pv. klvr: 
pvd. Galnis; Gavn-iškė sklp. klvr: pvd. Gavnas; Géldot-iškė pv. ss: pvd. Gél-
dotas ar pan.; Grg-iškė pv. klvr, Grig-iškės ar. ss: avd. Grgas; Grigon-iškė dr. 
Šil, sklp. Prn: pvd. Grigónis; Grūb-iškė ar. Ldvn: avd. *Grūbis ar pan., plg. (?) pvd. 
Grùbis, Grubỹs; Gurevič-škė ar. krsn: pvd. Gurẽvičius; Ìl-iškė pv. Prn: pvd. Ìlius; 
Yl-iškės pv. Prn: pvd. Ýla; Ymant-iškė pv. Vv: avd. *ymantas ar pan., plg. avd. 
Imant (siP 178); Ind-iškė pv. kzr: pvd. Ìnda; Ivoš-iškė pv. klvr: avd. *Ivošius ar 
pan., plg. pvd. Ivoškà; Jùc-iškė pv. klvr: pvd. Jùcius ar pan.; Jakučion-iškė sklp. 
Prn: pvd. Jakučiónis; Jenkel-iškė pv. krsn: pvd. Jenkelis; Kačiùl-iškė ar. brb: pvd. 
Kačiùlis; Kald-iškė ar. Ldvn: pvd. Kalėdà; Kamenč-škė pv. Lbv: avd. *Kamenčius 
ar pan., plg. (?) lenk. pvd. Kamienczak (snP iV 461); Karal-iškė pv. klvr: pvd. 
Karãlius; Kãtar-iškė dr., pv. Mrj: avd. *Kataris, plg. avd. Stanisław Katarunes 1638 
(iak); Kavaliauč-iškė (< *Kavaliauciškė < *Kavaliauckiškė < *Kavaliauskiškė) pv. 
Ldvn: pvd. Kavaliáuskas ar pan.; Kazel-iškė pv. igl: avd. Kazẽlis; Kazlaũč-iškė (< 
*Kazlaũciškė < *Kazlaũckiškė < *Kazlaũskiškė) ar. Vv: pvd. Kazlaũskas ar pan.; 
Kaž-škė l. Mrj: pvd. Kažỹs; Kiriẽl-iškė pv. klvr: pvd. Kiriẽlius; Kisiẽl-iškė pv. klvr: 
pvd. Kisiẽlius; Kubelč-iškė (< *Kubelciškė < *Kubelckiškė < *Kubelskiškė) ar. gdl: 
pvd. Kubélskas ar pan.; Kùdab-iškė pv. klvr: pvd. Kùdaba; Kuk-iškė dr., pv. kzr: 
pvd. Kùkas; Labùl-iškės pv. Ldvn: pvd. Labùlis; Lang-iškė dr. Vv: pvd. Lángis; 
Lank-škė pv. klvr: pvd. Lankis; Lãtv-iškė dr. Vv: pvd. Latvỹs; Lebed-iškė sklp. 
Prn: pvd. Lebedỹs ar pan.; Leimon-iškės drb. ž. igl: pvd. Lemonas; Lenc-iškė drb. 
ž. brb: pvd. Lèncas; Lietùvn-iškė ar. Ldvn: avd. *Lietuvnis ar pan., plg. pvd. Lie-
tuvnikas; Lipinč-iškė (< *Lipinciškė < *Lipinckiškė < *Lipinskiškė) dr. gdl: pvd. 
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Lipnskas; Lukaševič-iškė ar. klvr: pvd. Lukašẽvičius; Lukin-škės l., pv. Lbv: avd. 
*Lukinis ar pan., plg. lenk. pvd. Łukin (snP Vi 76); Lukoš-iškė pv. Prn: pvd. 
Lukõšius; Mačiulion-škė pv. igl: pvd. Mačiuliónis; Malažnč-iškė (< *Malažnciškė 
< *Malažnckiškė < *Malažnskiškė) dr. ss: pvd. Malažnskas; Martyn-škė pv. klvr: 
avd. Martỹnas ar pan.; Mažeik-iškė ar. gdl: pvd. Mažéika; Medel-iškės pv. Prn: 
pvd. Medẽlis; Mikelion-iškė pv. klvr: pvd. Mikeliónis ar pan.; Miketón-iškė pv. 
Lbv: avd. *Miketonis ar pan., plg. lie. mikẽtis ‚kas mikčioja, miksi, užsikerta 
kalbėdamasʻ; Ml-iškė (‖ Navckiškė) ar., pv. krsn: avd. Mlius; Miniùk-iškė pv. 
krsn: pvd. Miniùkas; Misel-iškė pv. gdl: pvd. Miselis; Misin-iškės pv. Ldvn: pvd. 
Misinas; Miškin-iškės dr. Prn: pvd. Mišknis; Mockapetr-iškė dr. Prn: pvd. Mõc-
kapetris; Motiej-iškė sklp. Prn: avd. Motiẽjus; Nagãž-iškė pv. Ldvn: avd. *Nagažis 
ar pan., plg. lenk. pvd. Nagażyna (snP Vi 526); Naujãl-iškė pv. Lbv: pvd. Naujãlis; 
Navck-iškė (‖ Mliškė) ar., pv. krsn: pvd. Navckas ar pan.; Navk-iškė pv. Ldvn: 
pvd. Navkas; Palion-iškė pv. Šil: pvd. Paliónis; Paũl-iškė pv. klvr: avd. Paũlius; 
Pečiùl-iškė pv. Lbv: pvd. Pečiùlis; Pẽtr-iškės pv. klvr: v. Pẽtras; Pietẽl-iškė pv. 
Ldvn: pvd. Pietẽlis; Pilỹp-iškės pv. Lbv: avd. Pilỹpas; Pỹl-iškė pv. klvr: pvd. Pylis; 
Plautùč-iškė ‖ Plautut-iškė pv. krsn: avd. *Plautučius, *Plaututis ar pan., plg. 
pvd. Plaučiunas, avd. Plauczyc 1616 (iak); Prabul-iškė pv. klvr: pvd. Prabùlis; 
Prank-iškė dr., l. Prn: pvd. Pránka; Radùš-iškė pv. ss: pvd. Radùšis; Rakùč-iškė 
drb. ž. klvr: avd. *Rakučius ar pan., plg. lenk. pvd. Rakuć (snP Viii 36); Raũl-iškės 
pv. Lbv: avd. Raũlas; Ražánč-iškė (< *Ražánciškė < *Ražánckiškė < *Ražánskiškė) 
dr. gdl: pvd. Ražánskas; Saduk-iškė dr., pv. gdl: pvd. Sadùkas; Salanek-iškė pv. 
Prn: pvd. Salanekas; Savùl-iškė pv. krsn: pvd. Savùlis; Serẽd-iškė pv. klvr: pvd. 
Serẽdis ar pan.; Simanait-iškė sklp. Prn: pvd. Simanáitis; Simanáuč-iškės (< 
*Simanáuciškės < *Simanáuckiškės < *Simanáuskiškės) pv. Lbv: pvd. Simanáuskas 
ar pan.; Skap-iškė pv. igl: pvd. Skãpas; Skarln-iškės pv. igl: avd. *Skarlūnas ar 
pan., plg. Bałtromiey Skarliaytis 1619 (iak), dar plg. Skarła (snP Viii 442); 
Smestor-iškė pv. Ldvn: pvd. Smestorius; Smetõn-iškė pv. klvr: pvd. Smetõnius ar 
pan.; Sodon-iškė dr. Šil: pvd. Sodónis; Stãn-iškės pv. Lbv: pvd. Stanỹs ar pan.; 
Stegniūn-iškė l., pv. gdl: pvd. Stegninas; Striukánč-iškė (‖ Strukánčiškė) pv. igl: 
avd. *Striukančius ar pan., plg. (?) avd. Marianna Striukanayczia 1764–1786 (iak); 
Strukánč-iškė (‖ Striukánčiškė) pv. igl: avd. *Strukančius ar pan., plg. (?) lenk. 
pvd. Strukan (snP iX 109); Svitaj-iškė ar. klvr: avd. *Svitajus ar pan., plg. lenk. 
pvd. Switaj (snP iX 181); Šan-iškė pv. Mrj: pvd. šalnà; Šapal-iškė pv. igl, Prn: 
pvd. šapalis ar pan.; Šerẽl-iškė l. klvr: pvd. šerẽlis; Šklr-iškė l., pv. brb: pvd. 
šklrius; Švern-škė pv. klvr: avd. *švernys ar pan., plg. lenk. pvd. Szwerner (snP 
iX 385); Tamùl-iškė ar., dr., pv. brb: pvd. Tamùlis; Treb-iškė dr. Vv: pvd. Trebas 
ar pan.; Tuinỹl-išlė ar. krsn: pvd. Tuinylà; Ubar-iškė ar. Šil: avd. *Ubaras, plg. 
pvd. Ubaraũskis; Ukẽl-iškė dr. Ldvn: pvd. Ukelis; Uliauš-iškė pv. Šil: avd. *Uliau-
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šius ar pan., plg. pvd. Uliáuskas; Uok-škė pv. Lbv: pvd. Ùoka; Urbanč-iškė dr. 
gdl: avd. *Urbančius ar pan., plg. pvd. Urbantas; Ùrlik-iškė pv. krsn: pvd. Ùrlikas; 
Ùtman-iškė l., pv. gdl: pvd. Ùtmanas; Vaitkn-iškė pv. Ldvn: pvd. Vaitknas; 
Valiùk-iškė pv. igl: pvd. Valiùkas; Varnãgir-iškė ar. Ldvn: pvd. Varnagris ar pan.; 
Vasil-škė ar. klvr: pvd. Vasilis ar pan.; Vekč-iškė ar. klvr: avd. *Vekčius ar pan., 
plg. lie. vekčióti, -iója, -iójo ‚mikčiotiʻ; Verbỹl-iškė l., pv. gdl: pvd. Verbylà; Vie-
vẽr-iškė pv. krsn: pvd. Viẽveris; Vilnón-iškė pv. brb: pvd. Vilnónis;

-iškis, -iškiai: Ban-iškis pv. Ldvn: pvd. Banis ar pan.; Brd-iškis pv. Mrj: avd. 
*Bridys ar pan., plg. lenk. pvd. Brida (snP i 484), pvd. Brdžius; Bubn-iškiai dr., 
pv. brb: pvd. Bubnỹs; Dūd-iškis drb. ž. Prn: pvd. Dūdà; Dzng-iškis pv. Ldvn: 
pvd. Dznga; Juozel-iškiai pv. igl: avd. Juozẽlis; Krivn-iškis pv. igl: avd. *Krivinis, 
plg. lenk. pvd. Krzywiń (snP V 349), pvd. Krivnskas; Kuriẽl-iškis pv. Ldvn: avd. 
*Kurielis ar pan., plg. lenk. pvd. Kurieła (snP V 438); Laumak-iškis pv. igl: pvd. 
Laũmakis; Legeñz-iškis pv. brb: pvd. Lègenza; Manel-iškis kln. klvr: pvd. Manẽlis; 
Mañtvil-iškis pv. Mrj: pvd. Mañtvila ar pan.; Marcin-škiai (t . Marcinški) dr., pv. 
Lbv: pvd. Marcinas; Motiej-škis dr. Ldvn: avd. Motiẽjus; Pakrúop-iškis pv. klvr: 
pvd. Pakrúopis; Paulel-škis pv. Mrj: avd. Paulẽlis; Petr-škis pv. gdl: v. Pẽtras; 
Rūd-škis pv. Ldvn: pvd. Rdis ar pan.; Stõkn-iškis pv. ss: pvd. Stoknius ar pan.; 
Šipel-iškis pv. igl: pvd. šipelis; Švern-škė pv. klvr: avd. *švernys ar pan., plg. 
lenk. avd. Szwerner (snP iX 385); Žýnel-iškis ar., pv. ss: pvd. Žynẽlis;

-k-: Danl-k-a pv. kzr: pvd. Danilà; David-k-a pv. Lbv: pvd. Dãvidas; Mari-
ján-k-a pv. Lbv: avd. *Marijana ar pan., plg. lenk. pvd. Marian (snP Vi 201), v. 
Marijonà, pvd. Marjánskas; Tomaš-k-à pv. Lbv: pvd. Tomašius;

-lė: Šnapšt-lė ar. gdl: pvd. šnapštỹs ar pan.;
-okas: Šver-okas pv. brb: pvd. šverỹs;
-ova: Lapuk-òva pv. Lbv: pvd. Lapùkas .
tiriamų agronimų priesagų produktyvumo duomenys teikiami priede 1 lentelė-

je, kurioje priesagos skirstomos pagal kilmę ir išdėstomos pagal vedinių gausumą. 
iš lentelės matyti, kad produktyviausios asmenvardinės kilmės agronimų daryboje 
priesagos -iškė(s) (167 – ~44%) ir -ynė (122 – ~33%), kiek mažiau produktyvios – 
-inė(s) (46 – ~12%) ir -iškis, -iškiai (22 – ~6%). tik pavieniai atvejai liudija kitų 
minėtų lietuviškų (baltiškų) bei slaviškų priesagų įvairovę.

Produktyviausios agronimų priesagos su -in-, -išk- atlieka posesyvinę funkciją. 
Priesagos -ynė vediniai, padaryti iš asmenvardžių, tiriamame areale žymi žmonių 
gyvenamąsias ar gyventas vietas (plg. ambrazas 2000: 55).

tyrimas parodė, kad agronimų darybos procese vyrauja lietuviškos (baltiškos) 
priesagos, su slaviškomis priesagomis vedinių sudaryta mažai.

1.2.3. Priešdėlio vedinys užrašytas tik vienas – Pa-lišenkỹs pv. Lbv: avd. *Li-
šenka ar pan., plg. lenk. pvd. Liszeńska (snP V 616).
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 1.3. sudurtiniai agronimai (dūriniai) 

kadangi dūriniai yra determinatyviniai dariniai13, kurių pirmasis sandas14 api-
brėžia, pažymi antrąjį, tai dėmesys krypsta į antrąjį, apibrėžiamąjį. Įvertinus dūrinių 
antruosius sandus, paaiškėjo, kad jais eina bendriniai daiktavardžiai: 1) įvairūs fizi-
ografiniai, topografiniai terminai (balà15, dažas, kálnas, kam̃pas, laũkas, mškas, 
peva, rastas, šaltnis, ùpė, vietà); 2) su žmogaus aplinka, veikla ar pan. susiję 
objektų ir kiti pavadinimai (alksnýnas ‚alksnių miškas, alksnytėʻ, márgas ‚žemės 
matasʻ, pagirỹs ‚girios pakraštys; laukas prie giriosʻ, pivas ‚koks daikto iškilimas, 
išsipūtimasʻ; pošnė ‚laukas, dirva; javai pasėliaiʻ; skynmas, skýnimas ‚išskinta, iškirs-
ta miško vietaʻ). atkreiptinas dėmesys į tai, kad agronimai su kai kuriomis pasta-
rosiomis leksemomis antruosiuose sanduose gali būti metaforiniai. 

toliau dūriniai teikiami pagal antrųjų sandų abėcėlę:
-alksnyn-: Belk-alksnynis dr. ss: pvd. Biẽlkus ar pan.;
-bal-: Adõm-balė pv. Lbv: avd. Adõmas; Ánz-a-balė pv. Lbv: pvd. Ánza; Bakš-

-iã-balė pv. krsn: pvd. Bakšỹs; Barỹs-balė pv. krsn: pvd. Barỹsas; Brazak-balė 
pv. Mrj: avd. *Brazakas ar pan., plg. lenk. pvd. Brazek, Brzezak (snP i 472, 521), 
Brzo zak (ten pat, 525); Bùtk-a-balė pv. klvr: pvd. Bùtkus ar pan.; Čerešk-ã-balė 
pv. Lbv: pvd. Čereškà; Čėsn-a-balis pv. Prn: pvd. Čėsnà; Čiáušk-a-balė pv. krsn: 
pvd. Čiáuška; Daũkš-ia-balė pv. Mrj: pvd. Daukšỹs ar pan.; Dereñč-balė pv. Lbv: 
pvd. Dèrenčius; Dl-balė pv. klvr: pvd. Dlius; Dulnsk-a-balė (t . Dulnckabalė) 
pv. klvr: pvd. Dulnskas; Gaven-balė pv. klvr: pvd. Gavenas; Gib-a-balė ‖ Gi-
-balė (< Gib-balė) pv. klvr: pvd. Gbas; Grablk-a-balė pv. krsn: pvd. Grãblikas; 
Grač-balė pv. klvr: pvd. Gračius; Gršk-a-balės pv. krsn: pvd. Griškà; Guod- 
-balė pv. krsn: pvd. Guoda; Ìrš- -a-balė pv. krsn: avd. *Irša ar pan., plg. avd. 
Joannes Irʃza 1671 (iak); Jãs-ia-balė pv. krsn: pvd. Jãsius ar pan.; Jõkš-balė pv. 
gdl: pvd. Jõkšas ar pan.; Jõn-balė pv. krsn: v. Jõnas; Jùrg-a-balė pv. gdl; Jùrg-ia-
-balė pv. krsn: v. Jùrgis; Kald-balė pv. Ldvn: pvd. Kalėdà; Kaldž-balė pv. Ldvn: 
avd. *Kalėdžius ar pan., plg. pvd. Kalėdà; Katarsk-a-balė pv. gdl: pvd. Katárskis; 
Kerùt-a-balė (t . Kerùcabalė) pv. krsn: pvd. Kerùtis; Kz-a-balė pv. gdl: avd. *Kė-
zas ar pan., plg. pvd. Kzelis, avd. Staniʃlawowi Kieʒiʃʒ 1565 (iak); Klič-balė pv. 
Mrj: pvd. Kličius; Lapnsk-a-balė pv. gdl: pvd. Lapnskas ar pan.; Levón-balė pv. 

13 dėl termino žr. dLkg (1996: 151); gaivenis, keinys (1990: 196); urbutis (1978: 173).
14 Šiame skyriuje sudurtinių agronimų pirmųjų sandų kilmės šaltinis visais atvejais yra asmenvardis.
15 itin dažnai pasikartojančių iš visuotinai lietuvių kalboje paplitusių geografinių nomenklatūrinių termi-

nų ir iš jų deminutyvinių lyčių kilusių antrųjų sandų bei dėmenų balà, dažas, duob, kálnas, kapas, 
kapa, kãpinės, krañtas (krántas), lankà, laũkas, mškas, peva, rastas, šaltnis, ùpė, vietà, žẽmė (žr. 4.1, 
4.2) kilmė straipsnyje neaiškinama.
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Ldvn: avd. Levonas; Makáusk-a-balė (t . Makáuckabalė) pv. Lbv: pvd. Makáuskas; 
Mãt-a-balė pv. klvr: avd. Mãtas; Nẽmur-balė pv. Mrj: pvd. Nẽmuras ar pan.; Noc-
-iã-balė ar., l. Lbv: pvd. Nocỹs; Padel-balỹs pv. brb: avd. *Padelis ar pan., plg. 
avd. Padełeytis 1704 (iak); Pálš-ia-balė pv. klvr: pvd. Pálšis ar pan.; Paũl-ia-balė 
pv. Ldvn: avd. Paũlius; Pẽtr-a-balė pv. Lbv: v. Pẽtras; Plaũč-ia-balė pv. krsn: avd. 
*Plaučius ar pan., plg. avd. Plauczyc 1616 (iak); Puzin-balė pv. klvr: pvd. Pùzina 
ar pan.; Róž-balė pv. Lbv: pvd. Róžas; Saliamón-balė pv. Lbv: pvd. Saliamonas; 
Sausañ-balė pv. Lbv: avd. *Sausanas ar pan., plg. avd. Sawsiąs XVi a. ii p. (iak), 
pvd. Sausanãvičius; Slavik-balė pv. klvr: pvd. Slavikas; Smats-balė (< Smatskbalė) 
pv. krsn: pvd. Smaitskis; Šãb-a-balė pv. Mrj: pvd. šãbas; Šlan-balė pv. Mrj: avd. 
*šilanas, plg. pvd. šilánskas; Šipn-balė pv. Ldvn: avd. *šipūnas, plg. pvd. špas, 
šipùlis; Šlek-balė pv. Mrj: pvd. šlekỹs; Štuk-ia-balė pv. igl: pvd. štukà ar pan., 
plg. vok. avd. Stucke, Stuke, Stugk (gottschald 1954: 560–561); Trancin-balė pv. 
Lbv: avd. *Tranciūnas, plg. lenk. pvd. Tranc (snP iX 573); Trčk-a-balė pv. Lbv: 
avd. *Trička, plg. lenk. pvd. Triczka (snP iX 584); Valin-balė pv. gdl: pvd. 
Valinas; Žiūgžd-a-balė pv. Ldvn: pvd. Žiūgždà;

-darž-: Adom-daržis dr. kzr: v. Adõmas; Jurk-a-daržis pv. igl: pvd. Jukus ar 
pan.; Liauk-a-daržis dr. igl: pvd. Liáukas; Marãz-daržis drb. ž. klvr: pvd. Marãzas; 
Maũš-ia-daržis dr. ss: avd. *Maušis ar pan., plg. avd. Woiciech Mauszas 1662 
(iak); Saldùk-daržis ž. Mrj: pvd. Saldùkas; Šaln-ã-daržis ar. kzr: pvd. šalnà; 
Šy võk-daržis dr. gdl: pvd. šyvõkas; Vasil-daržis pv. ss: pvd. Vasilis ar pan.;

-died-: Step-ã-diedis ž. gdl: v. Stẽpas;
-kaln-: Baidõ-kalnis (< *Baidok-kalnis) ar. krsn: pvd. Baidõkas; Dal-i-kalnis 

ar. klvr: avd. Dalis (zinkevičius 2008: 593) ar pan.; Jezupat-kalnis ar. klvr: avd. 
*Jezupatas ar pan., plg. v. Juozapãtas, Juozapatà; Kãč-ia-kalnis drb. ž. gdl: pvd. 
Kãčas ar pan., plg. lenk. avd. Kacz (rospond 1973: 236), vok. avd. Kaatz (gottschald 
1954: 356); Marm-a-kalnis dr. brb: pvd. Marmà ar pan.; Stasiu-kalnis (< *Sta-
siuk-kalnis) dr. igl: avd. Stasiùkas; Vaičiūn-kalnis drb. ž. igl: pvd. Vaičinas;

-kamp-: Dùl-ia-kampis drb. ž., pv. gdl: pvd. Dulỹs ar pan.;
-lauk-: Gudýn-laukė pv. Mrj: pvd. Gudýnas; Kuk-a-laukė pv. gdl: pvd. 

Kùkas;
-marg-: Kazùk-margis ar. Mrj: avd. *Kazukas ar pan., plg. pvd. Kazukáitis; 

Lč-margis ar. Šil: pvd. Lčis; 
-mišk-: Pald-a-miškė pv. igl: avd. *Palda ar pan., plg. vok. avd. Pold (gottschald 

1954: 469), pvd. Paldáuskas;
-pagir-: Gaven-pagiris ar. krsn: pvd. Gavenas;
-piev-: Bagdõn-pievė pv. ss: pvd. Bagdõnas; Balýn-pievė pv. brb: pvd. Balýnas; 

Biẽlsk-a-pievė pv. igl: pvd. Biẽlskus; Bosek-pievės pv. kzr: avd. *Bosekas ar pan., 
plg. lenk. pvd. Bosek (snP i 449); Bražùt-pievė pv. Ldvn: avd. *Bražutis ar pan., 
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plg. avd. Ewa Brazutayte 1669 (iak); Bùbn-ia-pievė pv. Prn: pvd. Bubnỹs; Bu-
lõt-pievės pv. kzr: pvd. Bùlota ar pan.; Čùpl-ia-pievė pv. Lbv: pvd. Čuplis; Daniẽl-
-pievė pv. gdl: avd. Daniẽlius; Faũst-a-pievė pv. klvr: avd. Fáustas; Grieš-pievė 
pv. kzr: pvd. Griẽšius; Ignas-pievė pv. klvr: avd. Ignãsius; Júr-a-pievė pv. brb: 
pvd. Jura; Jr-a-pievė pv. kzr: pvd. Jras; Jukš-pievė pv. ss: pvd. Jukšas ar pan.; 
Kald- -pievė pv. gdl: pvd. Kalėdà; Karál-pievė pv. igl: pvd. Karãlius; Krnsk-a-
-pievė pv. Lbv: avd. *Krinskas ar pan., plg. lenk. pvd. Krynski (snP V 321); Lung-
-a-pievė dr. gdl: pvd. Lungas ar pan.; Lùkš-a-pievė pv. Lbv, Lùkš-a-pievė ‖ Lùkš-
-a-pievis pv. Lbv: pvd. Lukšà; Mač-pievis pv. klvr: avd. Mačius; Mkn-a-pievė 
pv. krsn: pvd. Miknà; Pèck-a-pievė pv. gdl: pvd. Pèckus; Ragaš-pievės pv. Šil: 
pvd. Ragašis; Ročk-a-pievė pv. Prn: pvd. Ročkà; Runk-pievė pv. kzr: pvd. Runkỹs 
ar pan.; Šemš-ia-pievė pv. Mrj: pvd. šemšỹs; Šm-pievė pv. klvr: pvd. šmas; 
Turt-pievė pv. klvr: pvd. Turūtà; Vaičin-pievė pv. igl: pvd. Vaičinas; Vizbar-
-pievė (‖ Vizbarnė) pv. igl: pvd. Vzbaras ar pan.; Zar-a-pievė pv. kzr: pvd. Zãras; 
Ziẽn-pievė pv. Šil: avd. Ziẽnius; 

-pilv-: Jon-pilvis pv. klvr: v. Jõnas;
-pošn-: Grink-a-pošnė pv. gdl: pvd. Griñkus;
-raist-: Abrõm-raistis pv. Prn: avd. Abrõmas; Balk-a-raistis pv. brb: avd. Bakė, 

Bálkis ar pan., plg. lenk. pvd. Bałka, Bałko (snP i 150); Kajẽck-a-raistis lg. kzr: 
pvd. Kajẽckas; Kald-a- -raistis pv. brb: avd. *Kalda ar pan., plg. lenk. pvd. Kolda 
(snP V 70); Kãv-a-raistis (‖ Kálviaraistis) pv. gdl: pvd. Kavà ar pan.; Kundok-
-raistis pv. Vv: pvd. Kuñdoka ar pan.; Micit-raistis pv. gdl: pvd. Miciūta; Pijón-
-raistis pv. Vv: avd. *Pijonas ar pan., plg. lenk. pvd. Pion (snP Vii 362), vok. avd. 
Pijan (gottschald 1954: 467); Rudž-ia-raistis pv. gdl: pvd. Rùdžius ar pan.; Stan-
-a-raistis pv. klvr: avd. Stanỹs ar pan.; 

-skynim-: Akle-skynimis ar. Prn: avd. *Aklejus ar pan., plg. vok. avd. Ackley 
(gottschald 1954: 160);

-šaltin-: Gieb-šaltinis pv. klvr: pvd. Giẽbas; 
-(i)up-: Samuol-iupis pv. Prn: pvd. Samùolis;
-viet-: Blaz-a-vietė ar., pv. klvr: pvd. Blãzas;
Pastebėta, kad tiriamame areale šios grupės agronimai sudūrimo būdu sudaromi 

su bendriniu daiktavardžiu, kuris dažniau nusako arealo geografinę situaciją (126 – 
~94%) nei su žmogaus aplinka susijusius pavadinimus (8 – ~6%). fiksuota itin daug 
dūrinių su leksemomis balà (57 – ~43%) ir peva (25 – ~19%) antruosiuose san-
duose. tai greičiausiai atspindi gamtinių sąlygų, kraštovaizdžio kaitą, kada daugelis 
šlapių vietų (šiuo atveju balų) įgijo kitokį objektinį statusą ir pateko į tiriamų oni-
mų, įvardijančių kitus žemės paviršiaus objektus (dažniausiai pievas), grupę.

Pagal darybos reikšmę šiame skyriuje aptarti agronimai laikytini posesyviniais, 
arba priklausymą žyminčiais dariniais.
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 1.4. sudėtiniai agronimai 

Šioje antrinių vietovardžių grupėje skiriami kilmininkiniai ir kvalifikaciniai 
agronimai16 . 

1.4.1. kilmininkiniai agronimai. kvalifikacinių agronimų atžvilgiu kilmininkiniai 
sudaro daugumą (santykis skaičiais 19 : 1, procentais – 99% : 1%). Pirmieji jų 
dėmenys, išreikšti, matyt, buvusių savininkų asmenvardžių kilmininku, antrieji – 
geografiniai nomenklatūriniai terminai ir su žmogaus aplinka, veikla susiję objek-
tų bei kitokie pavadinimai (pastarųjų santykis vienas kito atžvilgiu apylygis): Ba-
kio duob pv. Prn: pvd. Baikỹs; Dañgėlo lankùtė pv. ss: avd. *Dangėlas, plg. avd. 
Dangels 1769–1822 (iak), pvd. Dangėláitis; Jonẽlio kálnas dr. igl: avd. Jonẽlis; 
Karalių pievukės pv. klvr: pvd. Karãlius; Kãsparo peva pv. Lbv: avd. Kãsparas; 
Krasénkos kálnas ar. krsn: avd. *Krasenka, plg. lenk. pvd. Krasienko (snP V 263); 
Kurmanãvičiaus žẽmė ar. Prn: pvd. Kurmanãvičius; Magds alksnýnas pv. klvr: 
v . Magd ir lie. alksnýnas ‚alksnių miškas, alksnytėʻ; Pauliùškos uosýnas ar. krsn: 
avd. *Pauliuška, plg. lenk. pvd. Pawluszko (snP Vii 242), ir lie. uosýnas ‚uosių 
miškasʻ; Pečiùko plýnė pv. klvr: pvd. Pečiùkas ir lie. plýnė ‚plyna vieta, lygumaʻ; 
Ruodžių krantas dr. brb: avd. *Ruodys ar pan., plg. avd. Petrelis Ruodaitys 1662 
(iak); Senkų̃ rẽvas pv. igl: pvd. Señkus ir lie. rẽvas ‚tarpeklis, griova, daubaʻ; 
Smaliaus alksnýnas pv. kzr: pvd. Smalius ar pan. ir lie. alksnýnas ‚alksnių 
miškas, alksnytėʻ; Spdžio kalnẽlis l. Prn: pvd. Spūdỹs; Šalkauskų senovė ž. ss: 
pvd. šalkáuskas ar pan. ir lie. senóvė ‚seniai tręštas laukasʻ; Ulkòvo balà pv. Lbv: 
avd. *Ulkovas, plg. lenk. pvd. Ulkowski (snP X 17); Urbonų̃ alksnýnas pv. igl: 
pvd. Ùrbonas ir lie. alksnýnas ‚alksnių miškas, alksnytėʻ; Vaičiulio Rečius pv. kzr: 
pvd. Vaičiùlis ir lie. rečius ‚užgijusios žaizdos žymė, randasʻ; Veñco balà pv. klvr: 
pvd. Veñcas. kaip matyti iš užrašymų, asmenvardiniai kilmininkiniai agronimai 
turi posesyvinę reikšmę.

1.4.2. kvalifikacinis agronimas užrašytas vienas. abu jo dėmenys tarsi suau-
gę į vieną žodį. Pirmojo dėmens išreikštas skiriamasis požymis nėra atsitiktinis, 
nesusijęs su apibrėžiamuoju objektu (plg. Vanagas 1970: 274): Šveñtas Jõnas   
pv. klvr: lie. šveñtas, -à ‚krikščionių tikėjimu – žmogus, išgarsėjęs ypatingu re-
ligingumu ir po mirties bažnyčios paskelbtas garbintinu tikinčiųjų globėjuʻ ir v. 
Jõnas .

tyrimas parodė, kad iš asmenvardžių kilusių agronimų grupėje dariausi yra 
vediniai (391 – ~71%). didžiąją jų dalį sudaro priesagų vediniai (380 – ~97%)17 . 

16 dėl antrųjų sandų kilmės šaltinio, jų produktyvumo ir kt. žr. 1.3.
17 dėl šiame skyriuje tirtų agronimų priesagų produktyvumo, jų darybinių reikšmių ir kt. žr. 1.2.2.
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Mažai produktyvūs galūnių vediniai (10 – ~2,5%), priešdėlio vedinys užrašytas 
tik vienas.

rečiau kalbamos grupės agronimai sudaromi sudūrimo (134 – ~24%)18 ir su-
dėjimo (20 – ~4%) būdu. be papildomų darybos priemonių sudarytų agronimų 
užfiksuota mažai (4 – ~0,7%).

2. iŠ aPeLiatyVinių asMenų 
 PaVadiniMų kiLę agroniMai

Marijampolės apskrityje jų užrašyta 76 (~10% visų tyrimui pasirinktų vietovar-
džių). apeliatyviniais asmenų pavadinimais, iš kurių, manoma, kilo šiame skyriuje 
analizuojami agronimai, nusakomas amatas, užsiėmimas, išvaizdos, būdo bruožai, 
kilmė (etnonimai)19 ir kt. Pagal tai ir išdėstomi poskyriai.

darybiniu aspektu šie agronimai skiriami į grupes: pirminius, priesaginius, su-
durtinius ir sudėtinius. Priesagų vediniai išdėstomi pagal priesagų abėcėlę, dūriniai 
– pagal antrųjų sandų abėcėlę. sudėtiniai užrašytieji šios grupės agronimai yra tik 
kilmininkiniai. Visi jie turi posesyvinę reikšmę: kilmininkas juose rodo vietos pri-
klausomybę asmeniui, pasakytam apeliatyvu (plg. savukynas 1963: 239).

 2.1. iš apeliatyvinių asmenų pavadinimų, nusakančių 
amatą, užsiėmimą ar pan., kilę agronimai

2.1.1. Priesagų vediniai:
-ynė: Daktar-ynė ar. Šil: lie. dãktaras ‚gydytojasʻ, plg. pvd. Dãktaras, Daktaris20;
-iškė: Grunrãk-iškė pv. Lbv – germaniškos kilmės vv., sietinas su vok. grünrock 

‚girininkas, medžiotojasʻ (križinauskas 1992: 457); Kapiton-iškė pv. krsn: lie. ka-
pitõnas ‚karinis laipsnis; tą laipsnį turintis karininkasʻ.

2.1.2. sudurtiniai agronimai (dūriniai):
-bal-: Laũn-a-balė pv. Ldvn – greičiausiai sietinas su lenk. łowny ‚geras, apsu-

krus, vikrus meškeriotojas, medžiotojasʻ (sjP ii 818); Striẽlč-ia-balė pv. krsn: lie. 
striẽlčius ‚medžiotojas; eigulysʻ.

18 dėl antrųjų sandų kilmės šaltinio, jų produktyvumo ir kt. žr. 1.3.
19 dėl termino žr. gaivenis, keinys (1990: 60, 208).
20 Šiuo ir kitais atvejais palyginimui teikiamos pavardės, susiformavusios iš atitinkamų apeliatyvinių asmenų 

pavadinimų. LPŽ duomenimis, tiriamame areale jos nepaplitusios, tačiau mūsų vardyne funkcionuoja.
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 2.2. iš apeliatyvinių asmenų pavadinimų, nusakančių 
išvaizdos, būdo bruožus ar pan., kilę agronimai

Visi užrašyti vietovardžiai – priesagų vediniai:
-inė: Šmàkš-inė pv. Prn: lie. šmàkšas ‚plepys, tarškalasʻ;
-ynė: Kibyz-ỹnė pv. Mrj: lie. kibyza ‚liesas, aukštas žmogus; styplaʻ;
-iškė: Guogl-iškė sklp. Prn: lie. guoglỹs ‚žmogus su ilgu spranduʻ; Murmul-iškė 

pv. Šil: lie. murmùlis ‚kas murmėdamas, neaiškiai kalbaʻ, plg. pvd. Murmùlis .

 2.3. iš apeliatyvinių asmenų pavadinimų, nusakančių 
kilmę (etnonimų) ar pan., kilę agronimai

2.3.1. Pirminis agronimas užrašytas vienas: Cigankà pv. Lbv: lie. cigankà 
‚čigonėʻ. 

2.3.2. Priesagų vediniai:
-inė(s): Dzūk-nė dr. ss: lie. dzkas, -ė ‚dzūkų tarmės atstovasʻ; Prs-inė pv. 

klvr: lie. prsas, -ė21; Tuk-inė drb. ž. Ldvn: lie. tukas, -ė ‚turkų tautos žmogusʻ, 
plg. pvd. Tukas; Žỹd- -inė ar., pv. kzr, Lbv, sklp. Ldvn: lie. žỹdas, -ė; 

-ynė: Žyd-ỹnė pv. klvr; Žyd-ỹnė (‖ Abromỹnė) l. Mrj: lie. žỹdas, -ė;
-iškė: Mozr-iškė dr. Prn: lie. mozras, -ė, plg. pvd. Mozras; Žỹd-iškė ar. klvr; 

dr. gdl: lie. žỹdas, -ė . 
2.3.3. sudurtiniai agronimai (dūriniai):
-bal-: Cigõn-balės gn. brb: lie. cigõnas, -ė; Maskõl-balė pv. klvr, krsn: lie. 

maskõlis, maskõlius, plg. pvd. Maskõlis; Mozr-balė pv. klvr: lie. mozras, -ė, plg. 
pvd. Mozras; Prancz-balė pv. Lbv, Mrj: lie. pranczas, -ė; Prs-balė pv. igl, 
kzr, Mrj: lie. prsas, -ė; Žỹd-balė 2 pv. klvr, pv. krsn, Lbv: lie. žỹdas, -ė;

-darž-: Žỹd-a-daržis ar. gdl, Šil; Žyd-ã-daržis drb. ž. igl; Žyd-a-daržis dr., 
pv. igl: lie. žỹdas, -ė;

-kaln-: Maskõl-kalnis ar. krsn: lie. maskõlis, maskõlius, plg. pvd. Maskõlis; 
Prancz-kalnis dr. kzr: lie. pranczas, -ė;

-kapin-: Prancz-kapinės l. Mrj: lie. pranczas, -ė;
-kar-: Žỹd-karis dr. ss: lie. žỹdas, -ė;

21 siekiant išvengti pasikartojimų, dažnai vartojamų apeliatyvinių asmenų pavadinimų cigõnas, -ė ‚čigonų 
tautybės žmogusʻ, maskõlis, maskõlius ‚rusasʻ, mozras, -ė ‚mozūrų etninės grupės žmogusʻ, pranczas, 
-ė ‚prancūzų tautos žmogusʻ, prsas, -ė ‚buvusios rytų Prūsijos, klaipėdos krašto gyventojas, vokietis; 
liuteronasʻ ir žỹdas, -ė ‚žydų tautybės žmogusʻ reikšmės toliau straipsnyje (žr. 2.3) nenurodomos.
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-lank-: Žỹd-lankė pv. Mrj: lie. žỹdas, -ė;
-lauk-: Žỹd-laukis ar. brb: lie. žỹdas, -ė;
-piev-: Cigõn-pievė 2 pv. brb: lie. cigõnas, -ė; Maskõl-pievė pv. Lbv: lie. mas-

kõlis, maskõlius, plg. pvd. Maskõlis; Žỹd-pievė 2 dr. igl, 3 pv. klvr, pv. Lbv, 2 pv. 
Ldvn, pv. Mrj, Šil, Vv; Žỹd-pievės pv. Lbv: lie. žỹdas, -ė;

-raist-: Cigon-raistis pv. Šil: lie. cigõnas, -ė; Žyd-a-raistis pv. klvr: lie. žỹdas, -ė;
-rev-: Žỹd-revis drb. ž., pv. brb: lie. žỹdas, -ė .
užrašytas vienas sudurtinis pievos vardas, kurio antrasis sandas – upės vardas 

še šùpė Mrj (LueV 163): Žỹd-šešupė pv. Mrj: lie. žỹdas, -ė .
2.3.4. sudėtiniai kilmininkiniai agronimai: Pranczų Kapa ž. Prn: lie. pran c-

zas, -ė ir kapa; Žỹdo márgas dr. Lbv: lie. žỹdas, -ė ir lie. márgas ‚žemės matasʻ.

 2.4. iš kitų apeliatyvinių asmenų 
  pavadinimų kilę agronimai

2.4.1. Priesagos -iškis vediniai: Bób-iškis pv. Mrj: lie. bóba ‚ištekėjusi moteris; 
sena moteris, senėʻ, bõbė ‚boba, senėʻ; Ubag-iškis ar. Šil: lie. ùbagas ‚elgetaʻ.

2.4.2. užrašytas vienas šio pogrupio sudurtinis agronimas:
-piev-: Meg-a-pievė pv. Mrj: lie. mergà ‚suaugusi netekėjusi moteris, mergina; 

ūkininko, buožės samdoma mergina darbininkė, samdinė, tarnaitėʻ.
2.4.3. sudėtiniai kilmininkiniai agronimai: Diẽdo rugienlė dr. ss, Diẽdo ský ni-

mas dr., pv. Prn – pirmieji dėmenys iš lie. diẽdas ‚tėvo ar motinos tėvas, senelis; 
senas žmogus, senisʻ, antrieji dėmenys: rugienlė iš lie. rugienlė, plg. rugena ‚laukas, 
kur augo rugiaiʻ, skýnimas iš lie. skýnimas ‚išskinta, iškirsta miško vietaʻ; Ponių̃ rais-
tẽ lis pv. gdl: lie. ponià, plg. põnas ‚privilegijuoto luomo žmogus; turtingas žmogus, 
dvarininkas, savininkas; šeimininkas; kas nedirba fizinio darbo, valdininkasʻ.

tyrimas parodė, kad iš apeliatyvinių asmenų pavadinimų kilę agronimai daž-
niausiai daromi sudūrimo būdu (48 – ~63%). Šiame skyriuje tirtų sudurtinių 
agronimų pirmieji sandai visais atvejais – apeliatyviniai asmenų pavadinimai, an-
trieji – dažniausiai (45 – ~94%) fiziografiniai, topografiniai terminai (balà, dažas, 
kálnas, kãpinės, lankà, laũkas, peva, rastas), kiti (3 – ~6%) – su žmogaus aplin-
ka ar pan. susiję objektų pavadinimai (-kar- greičiausiai sietinas su kárti, kãria, 
kórė ‚atimti gyvybę, užneriant ant kaklo ar kojų virvę ir pakabinantʻ, rẽvas ‚tarpe-
klis, griova, daubaʻ). Produktyviausi dūriniai su leksema balà ir peva antrajame 
sande (15 ir 16 – po ~31%). 

Mažiau darūs šioje agronimų grupėje yra vediniai (21 – ~28%), šiame areale 
visi jie padaryti su priesagomis. Produktyvesnės posesyvinę funkciją atliekančios 
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priesagos -inė(s), -iškė, -iškis (8 – ~38%; 7 – ~33%; 2 – ~9%;); priesagos -ynė 
vedinių užrašyta 4 – ~19%.

dar mažiau agronimų sudaroma sudėjimo būdu (6 – ~28%). Visi užrašyti su-
dėtiniai vietovardžai – kilmininkiniai.

užfiksuotas vienas pirminis agronimas.
iš apeliatyvinių asmenų pavadinimų kilusiems tiriamo arealo agronimams galū-

nių ir priešdėlių vediniai nebūdingi.

3 . gaLiMos dVejoPos kiLMės agroniMai

Marijampolės apskrityje jų užrašyta 100 (~14% visų tyrimui pasirinktų vieto-
vardžių).

Šie agronimai gali būti siejami arba su asmenvardžiu, susiformavusiu iš apelia-
tyvinio asmens pavadinimo, arba su apeliatyviniu asmens pavadinimu. kadangi abi 
kilmės galimybės yra vienodai tikėtinos, gali būti lygiavertės, jos ir teikiamos gre-
ta atskiriant vieną nuo kitos sutartiniu ženklu /, reiškiančiu ‚kita vertus, galima 
kilmė išʻ. Pasirinkimą žymėti būtent taip lėmė noras išvengti straipsnyje itin dažno 
šio žodžių junginio vartojimo. 

iš asmenvardžių arba iš apeliatyvinių asmenų pavadinimų, nusakančių jų kilmę 
(etnonimų), kilusių agronimų grupėje (žr. 3.3) autorė teikia pirmenybę apeliatyvi-
nei kilmės aiškinimo galimybei, kurią daugeliu atvejų ir pateikia pirmąją.

nustatant pamatinį žodį (etimoną), didelis dėmesys skirtas tiek apeliatyvinio 
asmens pavadinimo, tiek asmenvardžio, iš kurių galėtų būti vedami Marijampolės 
apskrities agronimai, arealiniam paplitimui. apeliatyvinių asmenų pavadinimų pa-
plitimo duomenys, kaip, beje, ir kitų bendrinių žodžių (apeliatyvų), randami Lie-
tuvių kalbos žodyne . Prireikus, kaip jau buvo minėta, šio šaltinio elektroniniu lei-
dimu ir naudojamasi. duomenų apie lietuvių pavardžių paplitimą ieškoma LPŽ. 
tačiau, aiškinant šio skyriaus toponimų kilmę, minėtų šaltinių nepakako. 20 atve-
jų (~20%) teko pasiremti istorinių asmenvardžių kartoteka. dažniausiai rekonstruo-
ti pamatiniai žodžiai grindžiami tame pačiame areale ar šalia jo esančiose vietose 
fiksuotais turėtais istorinės antroponimijos duomenimis, į šią kartoteką patekusiais 
(išrašytais) iš daugų parapijai priklausiusių gyventojų sąrašų, Lankeliškių parapijos 
(Vilkaviškio r.) jungtuvių registracijos knygos22, nočios parapijos krikšto metrikų 
registracijos knygos, krosnos bažnytinės knygos, Valkininkų seniūnijos inventoriaus 
ir kitų šaltinių. 

22 dėl šaltinio apibūdinimo plačiau žr. Maciejauskienė (2008: 138−140).
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darybiniu aspektu aptariamieji Marijampolės apskrities agronimai skiriami į 
grupes: pirminius, galūnės ir priesagų vedinius, sudurtinius ir sudėtinius. Priesagų 
vediniai išdėstomi pagal priesagų abėcėlę, dūriniai – pagal antrųjų sandų abėcėlę. 
sudėtiniai šios grupės agronimai yra tik kilmininkiniai. Visi jie turi posesyvinę 
reikšmę. Pirmasis dėmuo yra jų žymimos vietos buvusio savininko asmenvardžio 
kilmininkas, arba kilmininkas juose rodo vietos priklausomybę asmeniui, pasakytam 
apeliatyvu (plg. savukynas 1963: 238, 239).

 3.1. iš asmenvardžių arba iš apeliatyvinių asmenų 
pavadinimų, nusakančių amatą, užsiėmimą 

  ar pan., kilę agronimai

3.1.1. Pirminis (pluralia tantum formos) agronimas: Pinčiùkai pv. klvr: avd. *Pin-
čiukas, plg. avd. Symon Pinczuk 1777 (iak) / lie. pinčiùkas ‚sielių pluk dy tojasʻ.

3.1.2. Priesagų vediniai:
-inė: Kriaũč-inė ar. kzr: *Kriaučius, plg. avd. Adam Krewcius 1604 (iak) / lie. 

kriaũčius ‚siuvėjasʻ; Launink-nė pv. igl: avd. *Launinkas, plg. avd. Adam Łaunik 
1625 (iak) / lie. láuninkas (-ykas) ‚viršaitis; seniūnas; seniūno padėjėjasʻ;

-ynė: Bendõr-ynė pv. ss: pvd. Beñdorius / lie. beñdorius ‚kubiliusʻ; Dielinink-ynė 
drb. ž., pv. kzr: pvd. Diẽlininkas / lie. diẽlininkas (-nykas) ‚lentų pjovėjas, lentpjūvysʻ; 
Katil-ỹnė dr., pv. Mrj: pvd. Katlius / lie. katlius ‚katilų dirbėjas, taisytojas ar 
pardavėjasʻ; Kubil-ỹnė ar. kzr: pvd. Kublius / lie. kublius ‚kubilų dirbėjas; kubi-
lų pardavėjasʻ; Rač-ỹnė dr. Lbv, drb. ž. klvr, kzr, pv. Lbv: pvd. Rãčius / lie. rãčius 
‚medinių vežimo detalių, ratų dirbėjasʻ; Tekor-ynė dr., pv. ss: pvd. Tẽkorius / lie. 
tẽkorius ‚kas tekina, drožiaʻ;

-iškė(s): Destnink-iškė ž. krsn: avd. *Desėtninkas ar pan., plg. avd. Barbara 
Desetnikowa 1678–1693 (iak) / lie. destninkas ‚šaltyšius, seniūnasʻ; Gelãž-iškė pv. 
krsn: pvd. Gelãžius / lie. gelãžius ‚geležiusʻ; Kálv-iškė pv. Lbv: avd. *Kalvis, plg. 
avd. Tomas Kalwis 1630 (iak) / lie. kálvis ‚kas verčiasi metalo kalimo amatuʻ; 
Katil-škė drb. ž. klvr: pvd. Katlius / lie. katlius ‚katilų dirbėjas, taisytojas ar 
pardavėjasʻ; Kraũč-iškė pv. Lbv: avd. *Kraučius ar pan., plg. avd. Nicolao Kraucɜius 
1639 (iak) / lie. kraũčius ‚siuvėjasʻ; Kubil-škė ar., ž. Ldvn, Kubil-škės pv. krsn: 
pvd. Kublius / lie. kublius ‚kubilų dirbėjas; kubilų pardavėjasʻ; Kudr-iškė dr. Prn: 
avd. *Kudrys, plg. avd. Bartłomiey Kudrys 1835 (iak) / lie. kudrỹs ‚vagis, vagišius; 
sukčius, apgavikas; išdykėlis, padauža, nenaudėlisʻ; Kukor-iškė ar. Šil: pvd. Kù ko-
ris / lie. kùkorius, -ė ‚virėjasʻ; Kùmet-iškė ar. klvr: pvd. Kùmetis / lie. kùmetis 
‚dvarininko ar buožės samdomas valstietis, dirbantis už butą ir atlyginimą natūra; 
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daržininkas, sklypininkasʻ; Mélnyk-iškė ar. Mrj: pvd. Mélnykas / lie. mélnykas ‚ma-
lū ni nin kasʻ; Mlinar-škė pv. klvr: avd. *Mlinaris ar pan., plg. avd. Andreas Mlynarɜ 
1675 (iak) / sietinas su lenk. młynarz ‚malūnininkasʻ (sjP ii 1013); Pakul-iškė 
sklp. Prn: pvd. Pakùlis / lie. pakùlius, -ė ‚kas verčiasi pakulomis; kas susivėlęs, 
apsileidęs, netvarkingasʻ; Puõdž-iškė pv. Ldvn: pvd. Puõdžius / lie. puõdžius ‚puo-
dų dirbėjasʻ; Ribõk-iškė pv. klvr: pvd. Ribõkas / lie. ribõkas ‚žvejys, žuvautojasʻ; 
Rmor-iškė pv. krsn: avd. *Rimorius ar pan., plg. avd. Sebeʃthian Rymarʒ 1552 
(iak) / lie. rmorius ‚kas siuva pakinktusʻ; Trečiõk-iškės 2 pv. Lbv: pvd. Trečiõ kas / 
lie. trečiõkas, -ė ‚valstietis, valdantis trečdalį valakoʻ;

-iškis, -iškiai: Bendõr-iškis pv. krsn: pvd. Beñdorius / lie. beñdorius ‚kubiliusʻ; 
Kálv-iškiai 2 pv. Ldvn: avd. *Kalvis, plg. avd. Tomas Kalwis 1630 (iak) / lie. 
kálvis ‚kas verčiasi metalo kalimo amatuʻ; Šiaučiùk-iškis pv. Mrj: pvd. šiaučiù kas / 
lie. šiaučiùkas ‚batsiuvio sūnusʻ.

3.1.3. sudurtiniai agronimai (dūriniai):
-bal-: Kažemk-a-balė pv. krsn: avd. *Kažemėkas ar pan., plg. avd. Petry Każa-

mekas 1691–1719 (iak) / lie. kažemkas ‚odų dirbėjas, odminys, odininkas, odžiusʻ; 
Kriauč-ia-balė pv. klvr: avd. *Kriaučius, plg. avd. Adam Krewcius 1604 (iak) / lie. 
kriaũčius ‚siuvėjasʻ; Mẽdviš--balė ar. brb: avd. Medvišas (zinkevičius 2008: 114) / 
lie. medvišius ‚medžiotojas, medinčiusʻ; Skiẽč-balė pv. igl: pvd. Skiẽčius / lie. skiẽčius 
‚skietų dirbėjas ir pardavinėtojasʻ;

-kaln-: Šaltỹš-kalnis ar. krsn: avd. *šaltyšius ar pan., plg. avd. Simonis Szaltyʃz 
1685–1731 (iak) / lie. šaltỹšius ‚kaimo seniūnasʻ;

-lauk-: Vat-laukis dr. ss: pvd. Vatas / lie. vatas ‚valsčiaus vadovaujantis 
pareigūnas, viršaitisʻ;

-marg-: Šiauč-margis drb. ž. kzr: avd. *šiaučius ar pan., plg. avd. Helena 
ʃziauciowa 1678 (iak) / lie. šiaũčius ‚batsiuvys, kurpiusʻ;

-piev-: Skedž-ia-pievė pv. Ldvn: avd. *Skerdžius, plg. avd. Laurenty Skierdziu-
nas 1667 (iak) / lie. skedžius ‚vyriausias piemuo, bandos prižiūrėtojas, kerdžiusʻ; 
Trečiõk-pievė pv. klvr: pvd. Trečiõkas / lie. trečiõkas ‚valstietis, valdantis trečdalį 
žemėsʻ;

-raist-: Kálv-ia-raistis (‖ Kãvaraistis) pv. gdl: avd. *Kalvis, plg. avd. Tomas 
Kalwis 1630 (iak) / lie. kálvis ‚kas verčiasi metalo kalimo amatuʻ.

3.1.4. sudėtiniai kilmininkiniai agronimai: Batininko kálnas ar. igl, Ba ti-
nin ko senóvė ar. ss – pirmieji dėmenys iš pvd. Batininkas / lie. batininkas ‚dre-
vininkas, bitininkasʻ, antrasis dėmuo senóvė iš lie. senóvė ‚seniai tręštas laukasʻ; 
Kálvio dažas dr. Mrj: avd. *Kalvis, plg. avd. Tomas Kalwis 1630 (iak) / lie. kálvis 
‚kas verčiasi metalo kalimo amatuʻ; Rãčiaus rastas pv. Vv: pvd. Rãčius / lie. rãčius 
‚medinių vežimo dalių, ratų dirbėjasʻ; Šinkorių̃ baláitė pv. klvr: pvd. šinkoris / lie. 
šiñkorius, -ė ‚smuklininkasʻ.
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 3.2. iš asmenvardžių arba iš apeliatyvinių asmenų 
pavadinimų, nusakančių išvaizdos, būdo bruožus 
ar pan., kilę agronimai

3.2.1. Pirminis (pluralia tantum formos) agronimas: Tupika ž. brb: pvd. Tupi-
kas / lie. tupkas, -ė ‚kas tupi, sėdi; kas tupinėja vietoje, lėtai dirba, lėtadarbisʻ.

3.2.2. Priesagų vediniai: 
-inė: Blùs-inė drž. Ldvn, pv. klvr, Blus-inė pv. Vv: pvd. Blùsius ar pan. / lie. 

blùsius ‚kas turi daug blusų; mažas, silpnas, menkas, vargingas žmogusʻ; Šašk-nė 
pv. Lbv: pvd. šaškà / lie. šãškus, -ė ‚kas nušašęs, nušašėlisʻ;

-ynė: Juodvirš-ynė drb. ž., pv. kzr: pvd. Juodvišis / lie. juodvišis, -ė ‚su juodu 
viršumi; su juoda nugaraʻ; Žvair-ỹnė drb. ž. ss: avd. *Žvairys ar pan., plg. avd. 
Waliul Zwayris 1610 (iak) / lie. žvairỹs, - ‚kieno žvairos akys, kas žvairakisʻ;

-iškė(s): Babl-iškė ž. krsn: pvd. Bablius / lie. bãbilas ‚storulisʻ; Čpl-iškė ar., 
pv. krsn, l. Ldvn: pvd. Čpla / lie. čpla ‚sulysusi moterisʻ; Juodsnuk-iškė dr. Prn: 
pvd. Juodsnùkis / lie. juodsnùkis, -ė ‚kas juodo snukio, juodo veido; nepraustaburnisʻ; 
Kupr-iškė dr. Šil: pvd. Kuprỹs / lie. kùpris, -ė, kuprỹs, -, kùprius, -ė ‚kas su kupra, 
kuprotasʻ; Kušl-škė pv. Ldvn: pvd. Kušlỹs / lie. kušlỹs, -; kùšlius, -ė ‚kas nepri-
mato; aklys, spangys, žabalisʻ; Mšl-iškė pv. klvr: pvd. Mšlius / lie. mšlius, -ė 
‚nešvarus, mėšlu susitepęs, nevalyvas žmogusʻ; Naudž-iškė ar. ss: pvd. Naũdžius / 
lie. naũdžius ‚savanaudis žmogus, gobšas, lupikasʻ; Pyrag-škė pv. Ldvn: pvd. Py-
rã gius / lie. pyrãgius ‚pyragų mėgėjasʻ; Šlub-iškė dr. Šil: avd. *šlubis ar pan., plg. 
avd. Jasius Szlubis 1637 (iak) / lie. šlùbis, -ė ‚kas šlubas, raišasʻ; Verksn-škės pv. 
klvr: pvd. Verksnỹs / lie. verksnỹs, - ‚kas nuolat verkia ar greit pravirkstaʻ; Žl-iškės 
pv. Mrj: pvd. Žlius ar pan. / lie. žlius, -ė ‚žilas žmogus, senisʻ;

-iškis: Klp-iškis drb. ž. kzr, Klip-iškis pv. Šil: avd. Klipà (zinkevičius 2008: 
565) ar pan. / lie. klipùs, - ‚kuris klypuojaʻ; Riõgl-iškis lg. Vv, Riogl-iškis pv. igl: 
avd. *Rioglys ar pan., plg. avd. Valentinum Roglis 1639 (iak) / lie. rioglỹs, - ‚kas 
nevikrus, nerangus, griozdas, kerėplaʻ;

3.2.3. sudurtiniai agronimai (dūriniai):
-bal-: Bindõk-balė pv. klvr: pvd. Bindõkas / lie. bindõkas ‚apsileidėlis, tinginysʻ; 

Dund-a-balė pv. klvr: pvd. Dùnda / lie. dundà ‚pabalda, padaužaʻ; Pam̃p-a-balė 
pv. krsn: avd. *Pampa ar pan., plg. vok. avd. Pampe (gottschald 1954: 458) / lie. 
pámpė ‚kas storas, išsipūtęsʻ; Stálg-ia-balė pv. krsn: pvd. Stalgỹs / lie. stalgùs, - 
‚griežtas, atkaklus, įžūlus, išdidusʻ; Stung-a-balė pv. Prn – galbūt iš pvd. Stun gỹs / 
lie. stungỹs ‚tingus, nerangus žmogus, netikėlisʻ;

-piev-: Dumč-ia-pievė pv. Mrj: pvd. Dum̃čius / lie. dum̃čius ‚galvočius, pa ta rė jasʻ;
-žard-: Gab-a-žardė pv. igl: avd. *Gabas ar pan., plg. avd. Michulis Gaba 1678–

1693 (iak) / lie. gãbas ‚godus, šykštus žmogus, gobšasʻ.
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 3 .3 . iš asmenvardžių arba iš apeliatyvinių asmenų 
pavadinimų, nusakančių kilmę (etnonimų) 

  ar pan., kilę agronimai

3.3.1. Priesagų vediniai:
-inė: Gud-nė pv. klvr: lie. gùdas23 / pvd. Gùdas; Kazok-inė dr. Vv: lie. kazõ-

kas, -ė / pvd. Kazõkas;
-ynė: Lietùvinink-ynė dr. ss, drb. ž. kzr: lie. lietùvininkas, -ė ‚lietuvisʻ / pvd. 

Lietùvininkas; Paliok-ỹnė drb. ž. Mrj: lie. paliõkas, -ė ‚lenkasʻ / pvd. Paliõkas;
-iškė(s): Gud-iškė pv. Prn: lie. gùdas / pvd. Gùdas; Kazok-iškės ar. Šil: lie. 

kazõkas, -ė / pvd. Kazõkas .
3.3.2. sudurtiniai agronimai (dūriniai):
-bal-: Kazõk-balė pv. klvr: lie. kazõkas, -ė / pvd. Kazõkas;
-kaln-: Kazõ-kalnis (< *Kazõk-kalnis) dr. ss: lie. kazõkas, -ė / pvd. Kazõkas; 
-piev-: Bajõr-pievė pv. brb: lie. bajõras, -ė / pvd. Bajõras; Gud-ã-pievė pv. klvr: 

lie. gùdas / pvd. Gùdas; Šved-pievė l. gdl: pvd. švẽdas / lie. švèdas ‚švedų tautos 
žmogus (seniau – švedų kareivis)ʻ;

-raist-: Bajõr-a-raistis pv. Ldvn: lie. bajõras, -ė / pvd. Bajõras; Gùd-a-raistis 
pv. gdl: lie. gùdas / pvd. Gùdas .

3.3.3. sudėtiniai kilmininkiniai agronimai: Gùdo skýnimai pv. gdl: lie. gù das / 
pvd. Gùdas ir lie. skýnimai, plg. skýnimas ‚išskinta, iškirsta miško vietaʻ; Žemačių 
peva pv. Ldvn: lie. žematis, -ė ‚iš žemaičių krašto kilęs žmogusʻ / pvd. Žematis .

 3.4. iš asmenvardžių arba iš kitų apeliatyvinių 
 asmenų pavadinimų kilę agronimai

3.4.1. galūnės -ė vedinys: Bobin-ė pv. igl: pvd. Bòbina, Bòbinas24 .
3.4.2. Priesagos -iškis vediniai: Liõl-iškis pv. Prn: pvd. Liolỹs / lie. liolỹs ‚bai-

dyklė, kuria gąsdina vaikus, baubasʻ; Ragan-škis pv. Ldvn: avd. *Raganis ar pan., 
plg. pvd. Raganãvičius / lie. ragãnius ‚negeras, nedoras žmogusʻ.

23 siekiant išvengti pasikartojimų, dažnai vartojamų apeliatyvinių asmenų pavadinimų bajõras, -ė ‚privi-
legijuotas žemdirbys, ppr. privilegijuotas vidutinis dvarininkas; privilegijuotos kilmės žmogus, šlėktaʻ, 
gùdas ‚baltarusis (kartais lenkas ar rusas)ʻ, kazõkas, -ė ‚valstietis, buvusių dono, kubanės, tereko, 
orenburgo ir kitų karinių sričių gyventojų palikuonisʻ reikšmės toliau straipsnyje nenurodomos.

24 neišleistina iš akių tai, kad vietovardis gali būti priesagos -inė vedinys iš lie. bóba ‚ištekėjusi moteris; 
sena moteris, senėʻ, bõbė ‚boba, senė; žmona, pati, bobaʻ.
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3.4.3. sudurtiniai agronimai (dūriniai):
-bal-: Diẽd-balė pv. krsn: avd. *Diedys ar pan., plg. avd. Petri Diedis 1708–1740 

(iak) / lie. diẽdas ‚tėvo ar motinos tėvas, senelis; senas žmogus, senisʻ;
-raist-: Vaik-a-raistis pv. klvr: avd. *Vaikas ar pan., plg. avd. Anna Waikelicia 

1668 (iak) / lie. vakas ‚tėvams sūnus ar duktėʻ.
tyrimas parodė, kad galimos dvejopos kilmės agronimų grupėje dariausi yra 

vediniai (65 – 65%). absoliučią daugumą iš jų sudaro priesagų vediniai (64 – ~99%). 
Produktyvesnės priesagos – -iškė(s) (33 – ~52%) ir -ynė (16 – ~25%), mažiau 
produktyvios – -inė (8 – ~12,5%) ir -iškis, -iškiai (7 – ~11%). galūnės vedinys 
užfiksuotas vienas. nebūdingi kalbamai agronimų grupei priešdėlių vediniai.

daug rečiau šie agronimai padaromi sudūrimo būdu (26 – 26%). Šiame skyriu-
je tirtų sudurtinių agronimų pirmieji sandai gali būti tiek iš asmenvardžių, susifor-
mavusių iš apeliatyvinių asmenų pavadinimų, tiek iš apeliatyvinių asmenų pavadi-
nimų. antrieji sandai – dažniausiai (24 – ~92%) fiziografiniai, topografiniai termi-
nai (balà, kálnas, laũkas, peva, rastas), kiti (2 – ~8%) – su žmogaus aplinka ar 
pan. susiję objektų pavadinimai (márgas ‚žemės matasʻ ir žadis ‚aptvaras gyvuliamsʻ). 
Produktyviausi dūriniai su leksema balà (11 – ~42%), peva ir (6 – ~23%) ir rastas 
(5 – ~20%) antrajame sande. 

dar mažiau kalbamų agronimų sudaroma sudėjimo būdu (7 – 7%), visi sudė-
tiniai agronimai – kilmininkiniai. 

be papildomų darybos priemonių susidarę agronimai užfiksuoti du.
Pastebėta, kad panašus darybos būdų bei tipų modelis būdingas ir pirmosios 

straipsnyje tirtos aiškios kilmės agronimų (kilusių iš asmenvardžių) grupei. taigi bū-
tų galima manyti, kad šioje grupėje (galimos dvejopos kilmės) analizuotų agronimų 
darybos pamatas dažniau yra asmenvardis nei apeliatyvinis asmens pavadinimas.

tarpukariu iš gyvosios kalbos užrašytų Marijampolės apskrities asmenvardinės 
kilmės agronimų tyrimas baigiamas 2 lentele (žr. priedą). 

apibendrinant šių vietovardžių analizę darybos požiūriu, galima daryti keletą 
išvadų.

4. iŠVados

4.1. tyrimui pasirinktų žemėvardžių darybos analizė parodė, kad absoliučią 
daugumą sudaro derivacinių požymių turintys antriniai agronimai (~99%). daugiau 
nei pusė iš jų yra priesagų vediniai (~64%). jų darybai naudojama 21 priesaga 
(skaičiuojant abiejų giminių ir skaičių variantus): 13 lietuviškos (baltiškos) kilmės 
-aitė, -ėlis, -iena, -ienė, -ija, -inė(s), -inis, -ynė, -iškė(s), -iškis, -iškiai, -lė, -okas 
(~97% visų priesagų vedinių), 8 slaviškos kilmės -anas, -auka, -ava, -avas, -čizna, 
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-enk-, -k-, -ova (~3% visų priesagų vedinių). Produktyvumu čia ypač išsiskiria 
priesagų -iškė(s) ir -ynė vediniai, sudarantys ~45% ir ~31% visų priesagų vedinių. 
tiriamo arealo agronimai kiek dažniau sudaromi ir su dar dviem lietuviškomis 
(baltiškomis) priesagomis -inė(s) (~13%) ir -iškis, -iškiai (~7%). iš to aiškėja pro-
duktyviausias priesaginių agronimų darybos modelis: asmenvardis, apeliatyvinis 
asmens pavadinimas ir pan. + posesyvinę funkciją atliekančios priesagos -in-, 
-išk- → agronimas, pamatinio žodžio atžvilgiu reiškiantis posesyvumą. Priesagos 
-ynė vediniai, padaryti iš asmenvardžių, tiriamame areale žymi žmonių gyvenamą-
sias ar gyventas vietas.

taigi tyrimas parodė, kad agronimų darybos procese vyrauja lietuviškos (baltiš-
kos) priesagos (~97%), su slaviškomis priesagomis vedinių sudaryta mažai (~3%).

antroje vietoje, darybinės analizės duomenimis, yra sudurtiniai agronimai (dū-
riniai), sudarantys apie trečdalį tirtų onimų (~28%). užfiksuota ypač daug dūrinių 
su leksemomis balà (~40%) ir peva (~27%) antruosiuose sanduose. tai leidžia 
manyti, kad kadaise šie vietovardžiai žymėjo objektus, tiesiogiai nusakytus jų to-
pografinio termino. bėgant laikui ir keičiantis kraštovaizdžiui, daugelis šlapias vie-
tas (šiuo atveju balas) žyminčių objektų greičiausiai įgijo kitą objektinį statusą ir 
pateko į tiriamų onimų, įvardijančių kitus žemės paviršiaus objektus, grupę.

Mažiau būdingi šiam arealui sudėjimo būdu padaryti agronimai (~5%), nebū-
dingi galūnių vediniai (~1,5%) bei pirminiai (~1%) agronimai.

4.2. didžioji dalis (625 – ~86%) tirtų Marijampolės apskrities agronimų yra 
aiškios kilmės. galimos dvejopos kilmės agronimai sudaro ~14%. apibendrinant 
jų analizę darybos ir kilmės požiūriais, buvo pastebėta, kad pastarųjų vietovardžių 
darybos polinkiai artimesni iš asmenvardžių nei iš apeliatyvinių asmenų pavadinimų 
kilusių agronimų grupės darybiniams polinkiams. taigi galima spėti, kad asmen-
vardis, matyt, ir yra dažnesnis jų kilmės šaltinis.

4.3. Šio arealo agronimų pamatiniams žodžiams (etimonams) pagrįsti asmen-
vardžiai randami ne tik lietuvių antroponimijos šaltiniuose, tarp kurių svarbų vai-
dmenį atlieka istorinių asmenvardžių kartoteka, bet ir lenkų, pavieniais atvejais 
vokiečių asmenvardžių šaltiniuose. tai patvirtina pastebėjimą dėl tam tikro lietuvių 
toponimų sluoksnio, liudijančio apie glaudžias lietuvių (baltų) ir lenkų (slavų) ar 
net vokiečių onimijos sąsajas (plg. Maciejauskienė 2006: 234).

tokie yra Marijampolės apskrities asmenvardinės kilmės agronimų darybos bruo-
žai. ištyrus iš apeliatyvų ir kitų vietovardžių kilusių šios grupės toponimų darybos 
polinkius, tyrimo duomenys bus panaudoti nustatant bendras arealo agronimų 
kilmės ir darybos tendencijas. tikimasi, kad tai padės ne tik aiškinantis šiai vieto-
vardžių klasei būdingus ypatumus, bet ir atskleidžiant atskirų Marijampolės aps-
krities vietovardžių klasių (subklasių) panašumus bei skirtumus.
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Priedas

1  L e n t e L ė .  iš asmenvardžių kilusių agronimų priesagos25

Priesagos agronimai

Lietuviškos (baltiškos) kiekybinė išraiška Procentinė išraiška

-išk- -iškė(s) 167
189

44
50

-iškis, -iškiai 22 6

-ynė 122 33

-in- -inė(s) 46
47

12
12

-inis 1 0,2

-iena 3 0,7

-aitė 2 0,5

-ėlis 1 0,2

-ienė 1 0,2

-ija 1  0,2

-lė 1 0,2

-okas 1 0,2

iš viso 368 ~97

slaviškos

-k- 4 1

-anas 1 0,2

-auka 1 0,2

-ava 1 0,2

-avas 1 0,2

-čizna 1 0,2

-enk- 2 0,5

-ova 1 0,2

iš viso 12 ~3 

25 Priesagos išdėstomos pagal vedinių gausumą; esant vienodam reprezentantų skaičiui, laikomasi abėcėlės.

ALL_62_63_maketas.indd   122 2011.06.17   08:24:07



Marijampolės apskrities asmenvardinės 
kilmės agronimų darybos bruožai

123straipsniai / articles

2  L e n t e L ė .  Marijampolės apskrities asmenvardinės kilmės agronimų darybos tendecijos

agronimai
pagal kilmę

agronimai darybos požiūriu

Pirmi-
niai

Vediniai sudurti-
niai (dū-
riniai)

sudė-
tiniai iš visogalū-

nių
Prie-
sagų

Prieš-
dėlio

iš asmenvardžių 
kilę agronimai 4 10 380 1 134 20 549

~76%
iš apeliatyvinių 
asmenų pavadini-
mų kilę agronimai

1 – 21 – 48 6 76
~10%

galimos dvejopos 
kilmės agronimai 2 1 64 – 26 7 100

~14%
iš viso (kiekybinė 
ir procentinė
išraiška)

7
~1%

11 
~1,5% 

465
~64%

1
~0,2%

 208
~28%

33
~5%

725
~100%

LokaLizacijos nuorodų 
sutruMPiniMai

brb – balbiẽriškis (Prenų r.)
gdl – gudẽliai (Marijámpolės sav. t.)
igl – igliškliai (Marijámpolės sav. t.
klvr – kalvarijà (Marijámpolės sav. t.)
krsn – krosnà (Lazdjų r.)
kzr – kazlų̃ rūdà
Lbv – Liubãvas (kalvarìjos sav. t.)

Ldvn – Liudvinãvas (Marijámpolės sav. t.)
Mrj – Marijámpolė
Prn – Prenai
ss – sasnavà (Marijámpolės sav. t.)
Šil – Šilavótas (Prenų r.)
Vv – Veiveria (Prenų r.)

kiti sutruMPiniMai

a. – amžius
ar. – arimas
avd. – asmenvardis
drb. ž. – dirbama 

žemė
dr. – dirva
gn. – ganykla

lenk. – lenkų
lg. – lyguma
lie. – lietuvių
p. – pusė
pan. – panašiai
plg. – palygink
ppr. – paprastai

prk. – perkeltine 
reikšme

pv. – pieva
pvd. – pavardė
sklp. – sklypas
skol. – skolinys
sl. – slavizmas

t. – taria
v. – vardas
vnt. – vienetas
vok. – vokiečių
vv. – vietovardis
ž. – žemė
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sutartiniai ŽenkLai

* – žymimos rekonstruotos asmenvardžių lytys
~ – apytiksliai
‖ – atskiria vietovardžių variantus
/ – atskiria vieną galimą kilmės aiškinimo versiją nuo kitos
? – abejonė
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dLkg – Dabartinės lietuvių kalbos gramatika, red. Vytautas ambrazas. Vilnius: Mokslo ir 
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LkŽe – Lietuvių kalbos žodynas, elektroninis variantas. redaktorių kolegija: gertrūda 
naktinienė (vyr. red.), jonas Paulauskas, ritutė Petrokienė, Vytautas Vitkauskas, jolanta 
zabarskaitė. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2008. www.lkz.lt.

LPŽ – Lietuvių pavardžių žodynas 1–2, red. aleksandras Vanagas. Vilnius: Mokslas, 1985–
1989.

LueV – Lietuvos TSR upių ir ežerų vardynas, ats. red. elena grinaveckienė. Vilnius: 
Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1963.
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LVŽ – b i l k i s  L a i mu t i s ,  M a c i e j a u s k i e n ė  V i t a l i j a ,  r a z mu k a i t ė  M a r i j a , 
Lietuvos vietovardžių žodynas 1. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2008.

r o s p o n d  s t a n i s ł a w  1973: Słownik nazwisk śląskich 2. Wrocław–Warszawa–kraków–
gdańsk: zakład narodowy im. ossolińskich – Wydawnictwo naukowe.

Sa – Список абонентов Московской городской телефонной сети 1, 2. Москва: Связь, 
1971.

siP – Słownik imion współcześnie w Polsce używanych . kraków: Polska akademia nauk, 
instytut języka Polskiego, 1995. 
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języka polskiego 1–8. Warszawa: nakładem prenumeratorów, 1902–1927.
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snP – Słownik nazwisk współcześnie w Polsce używanych 1–10, wydał k. rymut. kraków: 
Polska akademia nauk, instytut języka Polskiego, 1992–1994.

Vk – Lki Vardyno skyriaus vietovardžių iš gyvosios kalbos kartoteka.

zinkevičius zigmas 2008: Lietuvių asmenvardžiai. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas.
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characteristic features of the formation 
of agronyms of anthroponymic origin 
in Marijampolė county

s u M M a ry

the analysis of formation of agronyms of the anthroponymic origin in Marijampolė coun-
ty showed that secondary agronyms having derivational features constitute an huge absolute 
majority (~99%). derivatives having suffixes account for more than half of them (~64%). 
twenty-one suffixes are used for their formation (including variants of both genders and num-
bers): 13 are of Lithuanian (baltic) origin -aitė, -ėlis, -iena, -ienė, -ija, -inė(s), -inis, -ynė, -iškė(s), 
-iškiai, -iškis, -lė, -okas (~97% of all derivatives with suffixes), eight of slavic origins -anas, 
-auka, -ava, -avas, -čizna, -enk-, -k-, -ova (~3% of all derivatives with suffixes). derivatives 
with suffixes -iškė(s) and -ynė are especially marked for productivity; they amount to about 
45% and 31% of all derivatives with suffixes. agronyms of the investigated area are slightly 
more often formed with two more Lithuanian (baltic) suffixes -inė(s) (~13%) and -iškis, -iškiai 
(~7%). it makes it possible to detect the most productive formation model for derivatives with 
suffixes: an anthroponym, an appellative name of a person, etc. + the suffixes -in-, -išk- fulfill-
ing possessive functions → an agronyme, meaning possessiveness in respect of the primary 
word. in the investigated area derivatives with the suffix -ynė derived from anthroponyms mean 
places where people live or used to live. 

thus, the investigation showed that the Lithuanian (baltic) suffixes prevail in the process 
of formation of agronyms, and a small amount and percentage of derivatives is formed with 
the slavic suffixes. 

on the grounds of the derivational analysis, compound agronyms (compounds) are placed 
second, and amount to about one third of the onyms investigated (~28%). especially many 
compounds with lexemes balà ‘a marshy place, often with unchanging / unmoving water in it; 
a swamp, a marsh; a puddle, a poolʼ (~40%) and peva ‘area of land where grass suitable for 
hay- -making growsʼ (~27%) in the second component were recorded. it enables us to suggest 
that in a period of time and with the change of the landscape the majority of objects marking 
damp places (in this case bogs, which is profoundly recorded in the second component of the 
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compounds) most probably have acquired different objective status and were included into the 
group of investigated onyms, naming other objects on the earthʼ s surface.

agronyms formed by composition (~5%), derivatives with endings (~1,5%) and primary 
agronyms (~1%) are less characteristic of this area. 

While investigating the origins, the most precise primary word (etymon), from which the 
agronyms are derived and to which they are related, was sought. the selected target of research 
revealed that in all cases agronyms were formed from anthroponyms, appellatives names of 
persons, ethnonyms, etc. attention should be paid to the fact that in the investigated area they 
may be the facts of the Lithuanian (still functioning or already extinct, confirmed only by the 
historical anthroponymy facts) as well as of the Polish or in certain cases of the german lexis. 
therefore it is possible to speak about the layer of place names written down in the interwar 
Marijampolė county witnessing the Lithuanian (baltic) and the Polish (slavic) or even the 
german onymy interrelations. 

such are the characteristic features of the formation of agronyms of anthroponymic origin 
in Marijampolė county. With the objective of having a complete view and model of the forma-
tion and origin of the area agronyms, these data will be included into analysis of the types of 
the formation of place names and origin tendencies, and, as hoped, will help to restore the 
overall pattern of place names in the interwar Marijampolė county.

Įteikta 2010 m. gruodžio 2 d.
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VesLaVa ČiŽik-ProkaŠeVa
Lietuvių kalbos inst i tutas

Moksl inių tyr imų kryptys : sintaksinės hierarchijos, laisvieji ant-
riniai predikatyvai.

dePiktyVų ŽyMėjiMas 
LietuVių kaLboje
Marking of depictives in Lithuanian

a n otac i ja

straipsnyje nagrinėjamas laisvųjų nerezultatinių antrinių predikatyvų (depiktyvų) žymėjimas 
lietuvių kalboje, trumpai apžvelgiamas depiktyvų skirstymas užsienio lingvistikos darbuose. 
depiktyvai straipsnyje skirstomi į dvi grupes − sintaksinius ir semantinius, smulkiai aptariamos 
kiekvienos grupės išraiškos formos. siekiama parodyti, kuo lietuvių kalbos depiktyvai skiriasi 
nuo kitų kalbų depiktyvų, ir papildyti duomenis, pateiktus lietuvių kalbos gramatikose ir sin-
taksės tyrimuose. remiantis dažnumu, sudaromos depiktyvų formų ir kalbos dalių, kuriomis 
jie reiškiami, hierarchijos.

a n n otat i o n

the article deals with the marking of secondary non-resultative predicates (depictives) in 
Lithuanian language. in this article, depictives are divided into two groups: syntactic depictives 
and semantic depictives, each group is discussed in detail: by every possible form of depictive. 
in this article, i laboured to show how depictives in Lithuanian language are different from 
depictives in other languages, and to supplement the data given in Lithuanian language gram-
mars and studies of syntax. based on the frequency of the use of certain depictives, two hier-
archies are given: a hierarchy of cases of depictives and a hierarchy of forms of depictives.

0. ĮVadas
 
Lietuvių kalbotyroje struktūrinei ir funkcinei gramatikai atstovaujantys autoriai 

(visų pirma minėtini adelės Valeckienės straipsnis (1967), Lietuvių kalbos grama-
tika (1976), Dabartinės lietuvių kalbos gramatika (1996)), jau nagrinėjo antrinius 

 e s M i n i a i  Ž o d Ž i a i: antrinis predikatyvas, depiktyvas, depiktyvų žymėjimas.
 k e y W o r d s:  secondary predicate, depictive, marking of depictives.
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pre dikatyvus1, tačiau jie savo darbuose neoperavo antrinės predikacijos sąvoka: 
sakinio lygmens sintaksinis reiškinys – antrinis predikatyvas – jiems tebuvo geriau-
siu atveju veiksmažodinės frazės dalis (tarininis / predikatyvinis pažyminys), bet 
neretai – tiesiog sudurtinio tarinio vardinė dalis ar suvestinio papildinio dėmuo. 
bene labiausiai kalbamų predikatyvų laikyti sakinio lygmens reiškiniu neleido lie-
tuviškoje gramatinėje tradicijoje įsitvirtinusi dvilypio sintaksinio ryšio koncepcija2 . 
naujausiuose sintaksės darbuose (axelio holvoeto ir jo bendraautorių bei Loretos 
Vaičiulytės-semėnienės straipsniai) operuojama antrinės predikacijos sąvoka, bet 

1 užsienio mokslinėje literatūroje antriniai predikatyvai dar vadinami praedicativum, predicative attribu-
tes, predicative adjuncts, copredicates, copredicatives, labeled adjuncts, attributes, predicate nominals, 
predicate modifiers, postnominal and postverbal adjectives (nichols 1978b: 114; schultze-berndt, him-
melmann 2004: 60; himmelmann, schultze-berndt 2005: 4 ir ten nurodytą literatūrą). Lietuvių 
kalbotyroje jiems pavadinti vartojamas terminas tarininis pažyminys netinka, nes, axelio holvoeto 
žodžiais, tarininis yra kiekvienas pažyminiu einantis būdvardis (predikacija tik perkelta į daiktavardi-
nio junginio lygmenį), antrinis predikatyvas nėra pažyminys ta prasme, kad su daiktavardžiu nesuda-
ro daiktavardinio junginio (holvoet 2003: 74; holvoet 2009b: 99). Palyginus užsienio literatūroje 
vartojamą antrinio predikatyvo sąvoką su lietuviškoje tradicijoje įsigalėjusia tarininio / predikatinio 
pažyminio sąvoka, matyti, kad pirmoji apibrėžia sakinio lygmens papildomą predikaciją, o antroji 
perša mintį, kad predikatyvas tėra integrali veiksmažodinės frazės ar net sakinio predikato dalis. nors 
predikatinio pažyminio koncepcijos šalininkai ir kalba apie naują atskirą sakinio dalį, tačiau šis pava-
dinimas vis dėlto orientuotas į pažyminį – tarsi tai būtų ypatinga pažyminio atmaina. iš tikrųjų ši 
sakinio dalis labai skiriasi nuo pažyminio (dar žr. Labutis 1998: 250–251). todėl straipsnyje vartojamas 
predikatyvo terminas.

2 dvilypio sintaksinio ryšio koncepcija atmestina dėl kelių priežasčių. Pirma, ankstesniuose lingvisti-
niuose darbuose (pvz., Valeckienė 1967; ulvydas, red., 1976; ambrazas, red., 1996) predikatyviniais / 
predikatiniais / tarininiais pažyminiais buvo laikomi ne tik linksniu derinamieji, bet ir linksniu ne-
derinamieji pažyminiai, kas prieštaravo pateikiamiems apibrėžimams: buvo pabrėžiama, kad predika-
tyviniams / tarininiams pažyminiams būdingi dvilypiai santykiai: vienas su veiksmažodžiu (šliejimas), 
kitas – su veiksniu ar papildiniu (derinimas), o juk linksniu nesuderinti predikatyviniai pažyminiai 
sakinyje yra susiję tik vienu sintaksiniu ryšiu – su veiksmažodžiu, todėl nurodytuose darbuose netu-
rėtų būti laikomi predikatyviniais pažyminiais. antra, kadangi ankstesniuose lingvistiniuose darbuose 
predikatyvinio / tarininio pažyminio skyriuose buvo aptariami tik laisvieji antriniai predikatyvai, o 
būtinieji, veiksmažodžio valdomi neaptariami, šiuose darbuose buvo kalbama tik apie šliejimą. buvo 
daroma prielaida, kad veiksmažodį ir predikatyvą sieja sintaksinis ryšys, o kadangi šis ryšys nėra nei 
derinimas, nei valdymas, jis buvo apibūdinamas kaip šliejimas. taigi tradicinėje gramatikoje veiksma-
žodžio ir predikatyvo ryšys buvo nustatomas nesiremiant morfosintaksiniu požymiu. naujesniuose 
darbuose (Lietuvių kalbos gramatikos darbų serijoje) šliejimo kaip sintaksinės priklausomybės ryšio 
buvo atsisakyta, nes nėra jokio morfosintaksinio požymio, rodančio sintaksinį ryšį, ir įsivesta modifi-
kavimo sąvoka, kuri leidžia predikatyvais laikyti ir linksniu derinamus, ir linksniu nederinamus pre-
dikatyvus. Šiame straipsnyje laikomasi naujesnio požiūrio, t. y. manoma, kad laisvieji antriniai predi-
katyvai sudaro ne predikatinį / tarininį pažyminį arba papildomo tarinio dalį, o atskirą sakinio lygmens 
dalį; sintaksiškai jie priklauso tik nuo pagrindinio veiksmažodžio, o semantiškai susiję su pagrindinio 
predikato argumentu. todėl straipsnyje vartojamas ne predikatinio / tarininio pažyminio, o depikty-
vo terminas.
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šitie darbai neapima reiškinio morfosintaksės visumos. Šiame straipsnyje aptariamas 
laisvųjų nerezultatinių antrinių predikatyvų3 – depiktyvų – žymėjimas lietuvių 
kalboje. siekiama parodyti, kuo lietuvių kalbos depiktyvai skiriasi nuo kitų kalbų 
depiktyvų, ir papildyti duomenis, pateiktus lietuvių kalbos gramatikose ir sintaksės 
tyrimuose. remiantis dažnumu4, sudaromos depiktyvų formų ir kalbos dalių, ku-
riomis reiškiami depiktyvai, hierarchijos.

depiktyvai5 sakinyje turi dvigubus ryšius: sintaksinis ryšys yra tarp depiktyvo 
ir pagrindinio predikato, semantinis – tarp depiktyvo ir pagrindinio predikato 
argumento, kurį apibūdina depiktyvas6 (plg. schultze-berndt, himmelmann 2004: 
74–77). tas depiktyvo semantinis ryšys su pagrindinio predikato argumentu yra 
vienas iš svarbiausių kriterijų, padedantis atskirti depiktyvus nuo kitų sakinio 
dalių (gramatinių funkcijų). dar vienas labai svarbus kriterijus, kuris atskiria de-
piktyvus (veiksmažodžio modifikatorius7) nuo veiksmažodžių reikalaujamų argu-
mentų (valdinių), yra depiktyvo nebūtinumas, plg. (1) Sūris gulėjo šaldytuve įvy-
niotas į popierių ir (2) Sūris gulėjo šaldytuve, (1) Juozas išėjo iš vakarėlio piktas ir 
(2) Juozas išėjo iš vakarėlio, kur antrųjų sakinių esmė yra tokia pat, kaip ir pirmų-
jų, bei sakinius Luiza atrodo pavargusi ir Vaikas taps tapytoju, kuriuose padalyvis 
ir daiktavardis yra būtinieji predikatyvai ir be jų sakiniai būtų nepilni: *Luiza at-

3 apie sąvokas antrinis predikatyvas, laisvasis (rezultatinis / nerezultatinis) antrinis predikatyvas žr. Vesla-
va Čižik-Prokaševa 2010.

4 buvo surinktas 991 depiktyvų pavyzdys. jie buvo renkami iš jono jablonskio Lietuvių kalbos sintaksės 
(1911) bei Linksnių ir prielinksnių (1928), jono balkevičiaus Dabartinės lietuvių kalbos sintaksės (1963), 
adelės Valeckienės 1967 metų straipsnio, Lietuvių kalbos gramatikos (1976), Vito Labučio Lietuvių 
kalbos sintaksės (1994) ir 1992 metų straipsnio, Dabartinės lietuvių kalbos gramatikos (1996), jono 
Šukio knygos Lietuvių kalbos linksniai ir prielinksniai: vartosena ir normos (1998), holvoeto su bendra-
autoriais, Vaičiulytės-semėnienės bei užsienio kalbininkų straipsnių, kur aptariama antrinių predika-
tyvų tematika, iš kauno Vdu dabartinės lietuvių kalbos tekstyno (prieiga internete http://donelaitis.
vdu.lt) bei žiniatinklio google (prieiga internete http://www.google.lt).

5 depiktyvai straipsnyje suprantami plačiąja prasme, t. y. jie apima depiktyvus siaurąja prasme ir aplin-
kybinius antrinius predikatyvus (plačiau žr. Čižik-Prokaševa 2010).

6 Plg. „predikatyvinis pažyminys yra susijęs dvigubais sintaksiniais ryšiais su tariniu einančiu savarankiš-
kos leksinės reikšmės veiksmažodžiu, su tokį veiksmažodį turinčiu veiksmažodiniu junginiu ar kitu 
atitinkamą funkciją turinčiu žodžiu ir su veiksnio vardininku arba papildinio linksniais“ (Valeckienė 
1967: 115); „tarininis pažyminys yra sakinio dalis, toje pačioje sakinio skaidos pakopoje turinti dvilypius 
prijungiamuosius ryšius: su tariniu ir kartu su veiksniu ar papildiniu“ (ambrazas, red., 1996: 490); 
„laisvieji antriniai predikatyvai yra predikatiniai žodžiai (būdvardžiai, dalyviai ir daiktavardžiai), saki-
nyje atliekantys veiksmažodžio modifikatoriaus funkciją ir ypatingu semantiniu bei morfosintaksiniu 
ryšiu susiję su vienu iš pagrindinės predikacijos argumentų“ (holvoet, Mikulskas b: 1).

7 Valdymas ir modifikavimas šiame darbe suprantami kaip Lietuvių kalbos gramatikos darbų serijos rin-
kiniuose (plačiau žr. holvoet, judžentis 2003: 12–15; holvoet, judžentis 2005: 16).
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rodo ir *Vaikas taps. kalbose, kuriose derinimas padeda susieti antrinį predikaty-
vą su pagrindinio predikato argumentu, derinimas irgi laikomas vienu iš svarbiau-
sių kriterijų – jis nurodo, kad žodis vartojamas kaip depiktyvas (plg. himmelmann, 
schultze-berndt 2005: 62). Lietuvių kalboje depiktyvo linksnis dažniausiai paren-
kamas pagal derinimo daviklio8 linksnį. depiktyvo derinimas su derinimo davikliu 
atspindi derinimo gaviklio semantinį ryšį sakinyje, o ne rodo, kad depiktyvas su 
derinimo davikliu sudaro daiktavardinį junginį (schultze-berndt, himmelmann 
2004: 82). Lietuvių kalboje linksnis padeda išvengti dviprasmybių, aiškiai parody-
damas, su kuriuo sakinio žodžiu depiktyvas susijęs. Pvz., sakinyje Aš jaunikį išsi-
rinksiu žvalų ir vikrų aiškiai parodoma, kad depiktyvai žvalų ir vikrų apibūdina 
tiesioginį objektą, o ne subjektą9 .

užsienio mokslinėje literatūroje depiktyvai skirstomi į grupes pagal tai, kokią 
gramatinę funkciją sakinyje atlieka pagrindinės predikacijos argumentas, kurį api-
būdina depiktyvas. dažniausiai nurodoma, kad depiktyviniai antriniai predikatyvai 
susiję su subjektu (angl. subject) arba tiesioginiu objektu (angl. direct object) (brown, 
Miller, ed. 1999: 325; Marušič, Marvin, Žaucer 2003: 375; schultze-berndt, him-
melmann 2004: 72; himmelmann, schultze-berndt 2005: 54; holvoet, Mikulskas 
b; Šarić 2008: 297–298). kalbų, kuriose depiktyvai apibūdintų netiesioginį objek-
tą (angl. indirect object) ar tolimesnį objektą (angl. oblique), ar prielinksninę kons-
trukciją, reta10. Paprastai teigiama, kad, pvz., anglų kalboje depiktyvas negali api-
būdinti netiesioginio objekto (sakiniai (3), (5)) ir prielinksninės konstrukcijos (sa-
kinys (4)), įmanomi tik sakiniai, kuriuose depiktyvai susiję su subjektu (sakiniai 
(1), (5)) ir tiesioginiu objektu (sakinys (2)):

8 kadangi antrinis predikatyvas paprastai linksniu derinamas su pagrindinio predikato argumentu, tai 
pastarąjį tinka vadinti derinimo davikliu (angl. agreement controller, agreement trigger), o antrinį predi-
katyvą – derinimo gavikliu (angl. agreement target). taip juos vadina Vaičiulytė-semėnienė (2007b: 
116–117). apie šių terminų sampratą dar žr. corbett (1998: 1; 2003: 110).

9 Šiame straipsnyje vartojamos subjekto, tiesioginio, netiesioginio ir tolimesnio objektų sąvokos atitinka 
angliškus semantinius terminus subject, direct / indirect / obligue object (dar žr. Morkūnas, sud., amb-
razas, red., 2008: 378, 515).

10 Pvz., valbirių (varlpirių) kalboje derinimo daviklis gali turėti naudininko objekto ar kitokio tolimesnio 
objekto formą. naudininko objekto formos derinimo daviklis randamas ir gruzinų kalbose. australijos 
kalbose derinimo daviklis dažnai yra pasyvinio sakinio netiesioginis objektas; finų kalbose irgi įmano-
ma pavartoti depiktyvą, apibūdinantį argumentą, reiškiantį netiesioginį objektą (daugiau žr. schultze-
berndt, himmelmann 2004: 73–74; himmelmann, schultze-berndt 2005: 54 ir ten nurodytą literatū-
rą). kroatų kalboje depiktyvas gali apibūdinti naudininko, įnagininko objektus ir vietininko aplinkybę 
(Šarić 2008: 298), slovakų kalboje – subjektą, tiesioginį objektą, netiesioginį objektą, prielinksninę 
konstrukciją (Šarić 2008: 298–299). taip pat yra ir romanų bei albanų kalbose (žr. irimia 2005). slo-
vėnų kalboje gali apibūdinti subjektą, tiesioginį ir netiesioginį objektą, kilmininko, įnagininko objek-
tus, vietininko aplinkybę, prielinksninę konstrukciją (Marušič, Marvin, Žaucer 2003: 373–375).
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(1) Johni drank the coffee tiredi. (Marušič, Marvin, Žaucer 2003: 376)
‚jonas išgėrė kavą pavargęs‘

(2) John drank the coffeei hoti. (Marušič, Marvin, Žaucer 2003: 376)
‚jonas išgėrė kavą karštą‘

(3) *I gave Maryi the meat hungryi. (irimia 2005: 21)
‚aš daviau maisto Marijai alkanai‘

(4) *I talked to Suei drunki. (irimia 2005: 21)
‚aš kalbėjausi su sju girta‘

(5) Johni gave Maryj the coffee tiredi/*j. (Marušič, Marvin, Žaucer 2003: 376)
‚jonas davė Marijai kavos pavargęs / *pavargusiai‘

tai, kad anglų kalboje depiktyvas negali nurodyti į netiesioginį objektą (naudi-
ninko objektą), pvz., sakinyje *The nurse gave Johni the medicine illi ‚seselė davė 
vaistus jonui nesveikam‘, susana rothstein (1985) aiškino tuo, kad depiktyvas 
gali nurodyti į agentą ar patientą (patyrėją), bet ne į beneficientą11. iš tikrųjų ne 
vienas autorius pateikia išimčių (pvz., Marušič, Marvin, Žaucer 2003; himmelmann, 
schultze-berndt 2005).

kai kuriose kalbose yra tam tikrų požymių, konstrukcijų, priemonių, kurios 
leidžia aiškiai skirti depiktyvus nuo kitų sakinio dalių (schultze-berndt, himmel-
mann 2004: 81–94). ar bus pavartotas depiktyvas su kitokiu derinimo davikliu nei 
subjektas, tiesioginis ar netiesioginis objektas, tai gali priklausyti nuo kalbėtojo, 
konteksto, žanro, nuo to, ar kalba rašomoji, ar šnekamoji, nuo temos bei remos 
pasiskirstymo, žodžių tvarkos (plg. himmelmann, schultze-berndt 2005: 54; nichols 
1982: 320). Lietuvių kalboje depiktyvai gali būti orientuoti ne tik į subjektą ir 
tiesioginį objektą, bet ir į kitus netiesioginius bei tolimesnius objektus ir aplinky-
bes. skirstant gramatines funkcijas pagal užsienio kalbotyros tradiciją, galima pa-
sakyti, kad lietuvių kalboje depiktyvai gali būti semantiškai susiję su:

a) subjektu, pvz.:

(6) Visų nuostabai, po septynių parų Taraila grįžo beveik gyvas. DLKt12

b) tiesioginiu objektu, pvz.:

(7) Pavasarėjant kovo mėnesį vėl pamačiau Bilaišį – Perkūnėlį, pavargusį, bet linksmą. 
DLKt

11 taip buvo aiškinamas depiktyvų tinkamumas ir vokiečių kalboje (Wunderlich 1997). hubert haideris 
(1985) tokius atvejus aiškino tuo, kad vardininkas ir galininkas yra struktūriniai linksniai, o naudinin-
kas – leksinis (daugiau apie tai žr. Müller 2001: 3–4).

12 depiktyvai pavyzdžiuose išryškinti. Pavyzdžių šaltiniai nurodomi iš karto po pavyzdžio (šaltinių sąrašas 
pateikiamas straipsnio pabaigoje kartu su literatūros sąrašu). Pavyzdžiai be šaltinio nuorodos yra sugal-
voti autorės, turintys nuorodą dLkt paimti iš kauno Vdu dabartinės lietuvių kalbos tekstyno, o 
turintys tam tikro interneto puslapio nuorodą – iš žiniatinklio Google .
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c) netiesioginiu objektu, pvz.:

(8) „Dabar, – sako Elvidijus, – aš jau nebejaučiu kančios, tik mažam man būdavo baisios 
depresijos. Dabar to nebeliko. Aš turiu viltį.“ DLKt

d) tolimesniais objektais, pvz.:

(9) Skulptorius prisipažino, kad jam buvo nelengva kurti skulptūrą žmogaus, kurio niekados 
nebuvo matęs gyvo13. DLKt

(10) Atsakiau aš, stebėdamasis tų vaikų smalsumu nežabotu.
(11) …daug augalų pažįsta mane asmeniškai kaip ir aš juos, aš juos pats pasėjau arba pasodi-

nau, kai kurie išdygo patys ir susipažinau su jais dar kūdikiais14... (http://toltikkontak-
tai.blogas.lt/kvieciu-i-svecius-2.html)

e) aplinkybe, pvz.:

(12) Risčia kad pasileidau lėkti ir tik vienu kvapu priemenėje atsidūriau dar šiltoje15.

kadangi linksnis yra vienas iš pagrindinių formalių gramatinių funkcijų atpaži-
nimo kriterijų, depiktyvai aptariami ne pagal derinimo daviklio gramatinę funkci-
ją, o pagal formalų kriterijų – derinimo daviklio ir gaviklio linksnius bei formą 
(kaip ir, pvz., jau minėti francas Marušičius, tatjana Marvina ir rokas Žauceris 
(2003), žr. 15 išnašą). didžiausiose lietuvių kalbos laisvųjų antrinių predikatyvų 
aprašuose depiktyvai irgi aptariami pagal jų linksnį (Valeckienė 1967; ulvydas, red., 

13 apie kilmininko linksnio kaip tolimesnio objekto traktavimą žr. holvoet (2009c).
14 depiktyvas nurodo į prielinksninę konstrukciją.
15 Plg. lietuvių kalbos pavyzdžius su slovėnų kalbos pavyzdžiais (Marušič, Marvin, Žaucer 2003: 373–374):

subject: Peteri je dal Meti piškote ves polomljeni.
‘Peteri gave Meta some biscuits all brokeni (= back-sore).’

direct object: Peter je dal Meti piškotei vse polomljenei .
’Peter gave Meta some biscuitsi all brokeni (= crumbled).’

indirect object: Peter je dal Metii piškote vsej polomljenii .
’Peter gave Metai some biscuits all brokeni (= back-sore).’

dative subject: Budweiser Vidui ugaja pijanemui, ne pa tudi treznemui .
’Vidi may like budweiser drunki, but certainly not soberi.’

Locative: Peter je dal piškote v košaricoi vso polomljenoi .
’Peter put the biscuits into the basketi all brokeni.’

genitive: Sliki se je dotaknil še vseh mokrihi .
’he touched the paintingsi still all weti.’

instrumental: Mučil se je s sekiroi že vso topoi .
’he struggled with the axei when it had already gone all blunti.’

kroatų kalbos pavyzdžius su depiktyvais, apibūdinančiais subjektą, tiesioginį objektą, netiesioginį 
objektą, įnagininko objektą, vietininko aplinkybę ir prielinksninę konstrukciją, žr. Ljiljana Šarić 
(2008: 298).
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1976). iš pradžių pagal derinimo daviklio linksnį bus aptarti sintaksiniai (derina-
mieji) depiktyvai (atvejai, kai derinimo daviklio ir derinimo gaviklio linksniai su-
tampa), po to pagal depiktyvo formą – semantiniai depiktyvai (atvejai, kai depik-
tyvas orientuotas į vieną iš pagrindinio predikato argumentų, tam tikrais atvejais 
derinamas su juo gimine ir / ar skaičiumi, bet morfosintaksiškai reiškiamas kitokiu 
nei pagrindinio predikato argumento, į kurį jis nurodo, linksniu).

1. sintaksiniai dePiktyVai

 1.1. Vardininkas

kaip jau buvo minėta, vienas iš dažniausiai pasitaikančių ir įmanomų daugelyje 
kalbų depiktyvų yra laisvasis antrinis predikatyvas, kuris susijęs su sakinio subjekto 
vardininku. Lietuvių kalboje tipiška subjekto forma yra daiktavardžio ar įvardžio 
vardininkas, vadinasi, ir depiktyvas dėl derinimo gauna vardininko linksnį. Vardi-
ninko linksnio laisvieji antriniai predikatyvai išreiškiami įvairiomis kalbos dalimis:

• depiktyvas, išreikštas būdvardžiu, pvz.:

(13) 100 g sėmenų užpilama puse stiklinės verdančio vandens, leidžiama pastovėti pusę valan-
dos, paskui išbrinkusios sėklos dar šiltos krečiamos16... (http://www.ekopasaulis.com/
index.php?cid=591&new_id=833&page_nr=)

būdvardžiai ir būdvardiniai junginiai kalbininkų nurodomi kaip grupė, kuri 
dažniausiai pasirodo kaip depiktyviniai antriniai predikatyvai, kitaip sakant, yra 
prototipiniai depiktyvai, jais reiškiama fizinė ar emocinė būklė, būsena, padėtis, 
laikysena, poza, elgsena (plg. schultze-berndt, himmelmann 2004: 95–97; him-
melmann, schultze-berndt 2005: 8, 57).

• depiktyvas, išreikštas dalyviu, pvz.:

(14) Iš geležinkelio stoties, palydėjęs Saulę, Ignas grįžo liūdnas ir susimąstęs. DLKt

dalyvinių depiktyvų sintaksinės ir semantinės savybės yra tokios pat kaip ir 
būdvardinių bei daiktavardinių antrinių predikatyvų (nichols 1978b: 123–124). 
Lietuvių kalboje depiktyvais laikytini tik dalyviai, kuriais reiškiama būsena sutam-
pa laiko atžvilgiu su pagrindinio predikato reiškiamu veiksmu, o dalyviai, kurie 

16 reikia paminėti tai, kad pasitaiko atvejų, kai derinimo davikliu eina daiktavardinis junginys, o derini-
mo gavikliu būdvardis ar dalyvis. tokiais atvejais depiktyvas linksniu derinamas su pagrindiniu jungi-
nio žodžiu, o gimine ir / ar skaičiumi – su priklausomu junginio žodžiu, pvz.: Dauguma mergaičių 
išlėkė basos. Aš tokį būrį kiaulių nevaliosiu šerti uždarytas (jablonskis 1911: 467).
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reiškia antraeilį veiksmą, nesutampantį su pagrindinio predikato reiškiamu veiksmu 
(dažniausiai įvykusį anksčiau nei pagrindinio predikato reiškiamas veiksmas), pvz.: 
Grįžusi namo paslėpiau visus saldumynus. Jis pabudo išgirdęs, kad kažkas įėjo pro 
neužrakintas duris ir atsigulė ant sofos (dLkt), laikytini ne depiktyvais, o aplinky-
bėmis (daugiau žr. Valeckienė 1967: 110; sirtautas, grenda 1988: 91). Valeckienė 
predikatyviniais pažyminiais, taigi depiktyvais, nelaiko ir neveikiamųjų esamojo 
laiko dalyvių vardininkų ir pusdalyvių, kadangi jie „beveik visada turi ne būsenos, 
bet antraeilio veiksmo reikšmės ryškesnį atspalvį, sutampantį laiko atžvilgiu su 
pagrindiniu sakinio veiksmu“ (Valeckienė 1967: 111). Pateikiami keli sakiniai, pvz.: 
Senis neprašomas (= nors jo ir neprašė) atsisėdo ant suolo pas langą. Juras pabėgėjo 
nuo tvoros pasižiūrėti, kaip boba spiegdama kulia (= spiegia ir kulia) bedievį. nevei-
kiamųjų esamojo laiko dalyvių laikyti depiktyvais iš tikrųjų negalima, nes jais tokiais 
atvejais reiškiamas antraeilis veiksmas yra kito asmens / asmenų atliekamas. reikia 
papildomų tyrimų norint nustatyti, ar lietuvių kalboje pusdalyviai laikytini depik-
tyvais. Valeckienės pateiktame pavyzdyje Jurgis Martynaitis stovi prie savo vežimo 
turguje, kiaulių aikštėje, ir nuobodžiaudamas kramto šiaudą pusdalyvis nuobodžiau-
damas labiau reiškia būseną (plg. nuobodžiauti ‚jausti nuobodulį‘, LkŽ), nei antra-
eilį veiksmą. užsienio kalbininkai linkę laikyti pusdalyvius depiktyvais. Pavyzdžiui, 
johanna nichols (1978a: 330–331) formą sidja ‚sėdėdamas‘ sakinyje On spit sidja 
‚jis miega sėdėdamas‘ laiko antriniu predikatyvu17. Lietuvių kalboje pusdalyviai 
irgi galėtų būti laikomi depiktyvais dėl kelių priežasčių: pagrindinio predikato ir 
pusdalyvio veikėjas yra tas pats, laiko požiūriu dvi būsenos sutampa, pusdalyvis yra 
derinamas su pagrindinio predikato argumentu ir nurodo būtybei būdingą požymį, 
būseną pagrindiniu predikatu reiškiamo vyksmo metu (schultze-berndt, himmel-
mann 2004: 97–99).

• depiktyvas, išreikštas skaitvardžiu, pvz.:

(15) Jis nenorėjo nusileisti ir sutikti, kad Skinderis pirmas įsibrautų į slaptąjį kambarį. 
DLKt

tokie kelintiniai skaitvardžiai, kaip pirmas, antras, ketvirtas ir pan., be abejonės, 
yra orientuoti į pagrindinio veiksmo dalyvį, derinami su pagrindinio predikato 
argumentu ir jais reiškiama savybė aktuali pagrindinio veiksmo metu. Lotynų kal-
boje kelintiniai skaitvardžiai derinami su argumentais, kuriuos jie apibūdina, ir 
traktuojami kaip predikatyvai. kitose kalbose, pvz., vokiečių, predikatyvo funkcijos 
kelintiniai skaitvardžiai žymimi taip pat, kaip ir prototipiški funkcijos / vaidmens 

17 apie pusdalyvinių būti konstrukcijų, pvz., būdamas girtas, vaikas būdamas, galimą traktuotę kaip de-
piktyvinę žr. Vaičiulytė-semėnienė (2010).
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bei gyvenimo tarpsnio reikšmės18 depiktyvai (himmelmann, schultze-berndt 2005: 
36). nichols (1981: 137–139) kelintinius skaitvardžius ir būdvardį paskutinis laiko 
depiktyvais (vartojamas predikatyvinio vardažodžio (angl. predicate nominal) termi-
nas). ji skiria du semantinius tipus: laiko (angl. temporal type) ir erdvės (angl. 
spatial type) tipus. Laiko tipo depiktyvai nurodo eilę, seką, kuria veiksmo dalyviai 
įtraukiami į vyksmą, pvz., Люба первая вскочила в кабину ‚Liuba pirmoji įšoko į 
kabiną‘, o erdvės tipo depiktyvai nurodo poziciją, kurią dalyviai įgauna veiksmo 
metu, pvz., Наша команда стартовала первой ‚Mūsų komanda startavo pirmoji‘. 
kelintiniai skaitvardžiai laikomi depiktyvais (vartojami predikatyvinio / tarininio 
pažyminio, papildomo tarinio, depiktyvo terminai) ir Valeckienės (1967: 98–99), 
ir kazio ulvydo (1976: 447, 449–450), ir Vytauto ambrazo (1996: 627), ir Labučio 
(1998: 250), ir Vaičiulytės-semėnienės (2007b: 124).

• depiktyvas, išreikštas įvardžiu, pvz.:

(16) Taip, visi turi kur nors gyventi, bet ar ji gali viena atlaikyti prieš visą prietaringąjį pa sau-
lį? DLKt

tokie įvardžiai, kaip vienas, visas, pats, laikytini depiktyvais, nes jie aiškiai pa-
rodo orientaciją į pagrindinio predikato argumentą, yra derinami su savo derinimo 
davikliais, taip pat dėl to, kad jie yra laisvieji modifikatoriai ir kad jais reiškiama 
savybė aktuali pagrindinio veiksmo metu. Įvardžio depiktyvais nurodomas dalyvių, 
įtrauktų į veiksmą, kiekis (apie tokius depiktyvus dar žr. himmelmann, schultze-
berndt 2005: 35; boeder 2005: 211; kutscher, genç 2005: 254–255; Mcgregor 
2005). Įvardžiai laikomi depiktyvais ir Valeckienės (1967: 98–99), ir ulvydo (1976: 
447–448, 450), ir ambrazo (1996: 627), ir Labučio (1998: 250), ir Vaičiulytės-se-
mėnienės (2007b: 124).

• depiktyvas, išreikštas daiktavardžiu, pvz.:

(17) Didelė, apsivilkusi pilka sermėga ir apsigaubusi juoda skepeta, ji išlipo į kiemą, kur au go 
ir kur bėgiojo dar maža mergaitė. (ulvydas, red., 1976: 448)

Plačiai žinomi ir depiktyvai, išreikšti daiktavardžiais; tokie depiktyvai žymi gy-
venimo tarpsnį ar nurodo laikiną objekto vaidmenį, būseną, padėtį (schultze-berndt, 
himmelmann 2004: 95t; himmelmann, schultze-berndt 2005: 57–58). atskirti 
daiktavardžius, atliekančius depiktyvo funkciją, nuo daiktavardžių, atliekančių kitas 
gramatines funkcijas, padeda gramatiniai rodikliai. L. Vaičiulytės-semėnienės nuo-
mone, gramatiniai rodikliai dar, jau rodo depiktyvo funkciją ir gali padėti depik-

18 eva schultze-berndt ir nikolaus P. himmelmannas (2004: 120) nustatė tokią depiktyvo reikšmių hie-
rarchiją: būsena (angl. Condition / State) > kiekis (angl. Quantity) > draugė̃ (angl. Concomitan-
ce) > LyginiMas (angl. Comparison) > būdas (angl. Manner) > Vieta (angl. Location) > Laikas 
(angl. Time). apie visas įmanomas depiktyvo reikšmes žr. himmelmann, schultze-berndt (2005: 29).
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tyvą atskirti nuo kitų gramatinių funkcijų (žr. Vaičiulytė-semėnienė 2007b: 119 ir 
ten nurodytą literatūrą). Palyginkite su nichols (1982: 339) nuomone, jog rusų 
kalbos ešče ‚dar‘ yra tam tikros konstrukcijos gramatinis rodiklis, o ne visavertis 
semantinis elementas, kad jis traktuotinas kaip predikatinės vardažodinės konstruk-
cijos gramatinis laiko rodiklis19 .

• depiktyvas, išreikštas konstrukcija kaip + daiktavardis / būdvardis, pvz.:

(18) Joniškiečiai nuo seno garsėjo kaip gerų žemių, miežių augintojų ir puikių aludarių kraštas. 
DLKt

(19) Tiktai gaidys kartais, kaip visų drąsiausias, užlėkęs ant tvoros mieto, piktai užgiedodavo. 
(Žukauskaitė 1961: 251)

Valeckienė straipsnyje (1967) pateikia tik lyginimą reiškiančių konstrukcijų kaip + 
daiktavardis pavyzdžių. Lietuvių kalbos gramatikoje pateikiami lyginimą reiškiantys 
ir jo nereiškiantys šios konstrukcijos pavyzdžiai (ulvydas, red., 1976: 448, 450). 
Dabartinės lietuvių kalbos gramatikoje požiūris į tokio tipo konstrukcijas su jungtuku 
kaip skiriasi. Vienoje vietoje rašoma, kad tokio tipo vardažodžių linksnių formos su 
jungtuku kaip „nereiškia lyginimo, tik žymi subjekto ar objekto būseną veiksmo 
atžvilgiu“ (ambrazas, red., 1996: 627), kitoje vietoje tokios konstrukcijos laikomos 
lyginamaisiais posakiais, „kuriais lyginami dalykai nurodant tapatumą tam tikru 
atžvilgiu“ (ambrazas, red., 1996: 634). Vaičiulytė-semėnienė (2007b: 122–123) 
mano, kad lyginimo reikšmės konstrukcijos laikytinos (būdo) aplinkybėmis, kadan-
gi jos nenusako tikrosios daiktui ar būtybei būdingos būsenos (požymio) pagrindi-
niu predikatu reiškiamo vyksmo metu, o tik nusako tos būsenos panašumą (dar žr. 
schultze-berndt, himmelmann 2004: 112 ir ten nurodytą literatūrą; Šarić 2008: 
306–307), plg. sakinį (18) ir sakinį Vienas vargas būdavo tokiomis valandomis su juo: 
atsisės kaip koks rukata skiedryne, dirvoje, žiūrės į tolį rankas nuleidęs, nebylys lyg 
akmuo (Valeckienė 1967: 99); sakinį (19) ir sakinį Kiškeliai kaip lapas prikrito, guli 
ant vietos kaip negyvi (ulvydas, red., 1976: 445). depiktyvinėmis konstrukcijomis 
šiame straipsnyje laikomos tik tokios konstrukcijos su kaip kurios nereiškia lyginimo, 
ir kurios yra susijusios su sakinio predikatu ir su vienu jo argumentų20 .

• depiktyvas, išreikštas būdvardine, dalyvine konstrukcija, pvz.:

(20) Į Vilnių jie grįžo kupini jėgų, sveikatos ir energijos. DLKt
(21) Vaikas gulėjo be gyvybės,  išėjęs iš veido, baltas kaip voratinklio gija. (Valeckienė 1967: 

101)

19 dar apie depiktyvų rodiklius žr. schultze-berndt, himmelmann (2004: 91–93).
20 daugiau apie lietuvių kalbos depiktyvines konstrukcijas su kaip žr. Vaičiulytė-semėnienė (2007a) ir 

plg. rolandas Mikulskas (2007, 2009).
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tokios konstrukcijos laikytinos tipiniais sintaksiniais (derinamaisiais) depiktyvais, 
kadangi šių konstrukcijų pagrindiniai žodžiai skaičiumi, gimine ir linksniu derina-
mi su savo derinimo davikliais.

 1.2. kilmininkas

depiktyvai, išreikšti kilmininko linksniu ir derinami su pagrindinės predikacijos 
argumentu, lietuvių kalboje vartojami sakiniuose ir su neigiamais veiksmažodžiais, 
ir su kilmininko linksnio reikalaujančiais veiksmažodžiais. tokių atvejų yra ir, pvz., 
slovėnų kalboje (žr. 15 išnašą), schultze-berndt su himmelmannu aptaria tik „ne-
derinamuosius“ kilmininko depiktyvus, kadangi daugelyje kalbų, pvz., anglų, kilmi-
ninkas vartojamas daiktavardinėje frazėje ir žymi požymio turėtoją (angl. possessor). 
kilmininko linksnio depiktyvai gali būti išreikšti įvairiomis kalbos dalimis, pvz.:

• depiktyvas, išreikštas būdvardžiu, pvz.:

(22) Žinoma, kad jie gali gyventi net 1500 km gylyje, bet niekas tokio didelio kalmaro nėra 
matęs gyvo. DLKt

• depiktyvas, išreikštas dalyviu, pvz.:

(23) Nė surišto manęs nesulaikysi. (Šukys 1998: 119)

• depiktyvas, išreikštas skaitvardžiu, pvz.:

(24) Vos mane pamatęs, jis tiesiogine prasme puldavo man į glėbį, nesitverdavo savo kailyje. Iš 
pavydo rodydavo baisius dantis, jeigu aš ne prie jo pirmo prieidavau. DLKt

• depiktyvas, išreikštas įvardžiu, pvz.:

(25) Bendraamžiai nenorėjo palikti jo vieno, tačiau pamatę, kad vaikinas įsuko į savo namų 
kiemą, nusiramino. DLKt

• depiktyvas, išreikštas daiktavardžiu, pvz.:

(26) Jis jau seniai tapo savarankiškas: jo dar paauglio tėvai nematė vakarais.

• depiktyvas, išreikštas konstrukcija su kaip, pvz.:

(27) Mes bijojome Vladimiro Ivanovičiaus kaip labai griežto mokytojo . (vertimas iš kříž ko-
vá 1969: 17)

depiktyvai, turintys kilmininko linksnį, gali būti siejami ir su prielinksnine 
konstrukcija, kas iš principo, kaip jau buvo minėta, neįmanoma, pvz., anglų, vo-
kiečių kalbose. tokie depiktyvai neišskiriami nei Valeckienės straipsnyje (1967), 
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nei Lietuvių kalbos gramatikoje (1976), nei Dabartinės lietuvių kalbos gramatikoje 
(1996), nei Lietuvių kalbos enciklopedijoje (2008). kaip ir jau išvardytais atvejais, šie 
depiktyvai reiškiami skirtingomis kalbos dalimis bei derinami su prielinksninės 
konstrukcijos vardažodžiu, pvz.:

• depiktyvas, išreikštas būdvardžiu, pvz.:

(28) Kam pyksti ant manęs nekalto? 

• depiktyvas, išreikštas skaitvardžiu, pvz.:

(29) Tu iš jo pirmo niekad nesijuok, gali pasigailėti.

• depiktyvas, išreikštas įvardžiu, pvz.:

(30) Visi tik iš manęs vieno tyčiojasi.

 1.3. naudininkas

axelis holvoetas ir rolandas Mikulskas mano, kad „kai kuriems naudininku 
išreiškiamiems depiktyvams būdinga aplinkybinė nuolaidos ar laiko reikšmė, kuri jų 
depiktyvinę reikšmę nustumia į antrą planą“, ir nurodo tokius pavyzdžius: Jam ir 
mažam niekas gero žodžio nėra pasakęs ir Man ir alkanam nekiltų noras tokios bjau-
rasties valgyti (holvoet, Mikulskas b: 6, 3 išnaša). su jais nesutikti leidžia tai, kad 
depiktyvai, nurodantys gyvenimo tarpsnį, reiškiami ne tik naudininku, bet ir kitais 
linksniais (žr. pavyzdžius (17), (26), (47)), jie užsienio literatūroje minimi kaip vie-
ni tipiškiausių depiktyvų (schultze-berndt, himmelmann 2004: 8). Pasak Vaičiuly-
tės-semėnienės, vardažodžiai, reiškiantys gyvenimo tarpsnį, daugiau rodo depikty-
vo funkciją nei aplinkybės (Vaičiulytė-semėnienė 2007b: 123). be to, nors naudi-
ninko depiktyvai gali turėti aplinkybinių reikšmių atspalvių, jų orientacija į derini-
mo daviklį akivaizdžiai rodo jų kaip depiktyvų funkciją. naudininko linksnio de-
piktyvai gali būti siejami su naudininko subjektu (angl. dative subject) ir netiesiogi-
niu objektu21. tokie depiktyvai gauna naudininko linksnį dėl derinimo su pagrin-
dinės predikacijos argumentu ir gali būti išreikšti įvairiomis kalbos dalimis, pvz.:

apibūdina naudininko subjektą:

• depiktyvas, išreikštas būdvardžiu, pvz.:

(31) Traukiu taboka ir zacirka atsiduodantį gryčios orą, ir taip man miela mažam apsiplunks-
nojusių brolių gūžtoje, kad net liūliuoja. DLKt

21 kaip yra, pvz., slovėnų kalboje, žr. 15 išnašą.
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• depiktyvas, išreikštas dalyviu, pvz.:

(32) Kaip gera buvo tuomet stovėti apsnigtai miške. (ulvydas, red., 1976: 451)

• depiktyvas, išreikštas skaitvardžiu, pvz.:

(33) Vis dėlto, likus iki kėlinio pabaigos 15 min., R. Žaliui grūstyje prie “Žalgirio-2” vartų, 
pirmam pavyko suskubti prie kamuolio ir iš arti pelnyti taip trokštamą įvartį. DLKt

• depiktyvas, išreikštas įvardžiu, pvz.:

(34) – Dabar greta yra nauja pretendentė? – Ne. Man dabar labai gera gyventi vienam. Tuo 
mėgaujuosi. Gyventi kartu – labai didelis įsipareigojimas. DLKt

• depiktyvas, išreikštas konstrukcija su kaip, pvz.:

(35) Jam kaip mokiniui nederėjo taip elgtis su direktoriumi.
(36) Man, žinoma, kaip svetimam ir mažam, visų daugiausia kliūdavo. (balkevičius 1963: 

438)

apibūdina naudininko objektą (netiesioginį objektą):
• depiktyvas, išreikštas būdvardžiu, pvz.:

(37) Prisimenu, Motina man mažam sakydavo: jei būsi kunigu, baltos mėsytės valgysi tiek, kiek 
panorėsi. DLKt

• depiktyvas, išreikštas dalyviu, pvz.:

(38) Jis patarė jai miegoti neapsiklojusiai.

• depiktyvas, išreikštas skaitvardžiu, pvz.:

(39) Jo paties teorija duoda galimybę Sorošui pirmam suspėti į finansinių įvykių sūkurį ir pa-
čiu tinkamiausiu momentu nuraškyti prisirpusius vaisius. DLKt

• depiktyvas, išreikštas įvardžiu, pvz.:

(40) …ir net nurodęs, kada vagys paskambins dar kartą, V. Čižauskas pagalbos nesulaukė. Buvo 
pasiūlyta veikti vienam. „Man buvo pasiūlyta veikti pačiam, o jei pavyktų su vagimis 
susitarti, skambinti policijai“. DLKt

• depiktyvas, išreikštas daiktavardžiu, pvz.:

(41) Jam dar visai vaikui tėvai patarė pradėti mokytis lotynų kalbos.

• depiktyvas, išreikštas konstrukcija su kaip, pvz.:

(42) Karalienės tokios mintys, kurios rasi visai nepridera jai, kaip motinai. (ulvydas, red., 
1976: 556)
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 1.4. galininkas

kaip jau buvo minėta, depiktyvas dažniausiai būna orientuotas į subjektą ir 
tiesioginį objektą. depiktyvai, dėl derinimo gaunantys galininko linksnį, kaip ir 
kitų linksnių depiktyvai, gali būti išreikšti įvairiomis kalbos dalimis, pvz.: 

• depiktyvas, išreikštas būdvardžiu, pvz.:

(43) Vandenį truputį atvėsinkite ir dar šiltą užpilkite ant kopūstų. (http://gyvenimas.delfi.lt/
cooking/article.php?id=11115441)

• depiktyvas, išreikštas dalyviu, pvz.:

(44) Pabėgę E. Rancovo bendrai paliko jį gulintį be sąmonės ant kruvino grindinio. DLKt

• depiktyvas, išreikštas skaitvardžiu, pvz.:

(45) Pasigailėk klūpančiojo anoje balos pusėje, atgailauk ir tu, ir nepasiduok išpuikimui, ženklais 
skatink jį atsistoti pirmą. DLKt

• depiktyvas, išreikštas įvardžiu, pvz.:

(46) Kartais pakinkytus šunis turėdavau palikti vienus pusvalandį ir ilgiau. (Labutis 1998: 277)

• depiktyvas, išreikštas daiktavardžiu, pvz.:

(47) Aš jį pažinau dar studentą. (ambrazas, red., 1996: 627)

• depiktyvas, išreikštas konstrukcija kaip + daiktavardis / būdvardis, pvz.:

(48) Bet ką aš dabar išeidamas, kaip užstatą, galėčiau pasiimti... (Žukauskaitė 1961: 271)
(49) Jį grąžino į pulką kaip negabų . (vertimas iš křížková 1969: 17)

kaip ir kilmininko linksnio depiktyvų atveju, galininko depiktyvas irgi gali 
nurodyti į prielinksninę konstrukciją, jis yra derinamas su prielinksninės konstruk-
cijos vardažodžiu, pvz.: Jis kalbėjo apie jį kaip apie geriausią savo draugą . (vertimas 
iš křížková 1969: 17)

 1.5. Įnagininkas

Įnagininko linksnio depiktyvai irgi plačiai vartojami ne vienoje kalboje, bet daž-
niausiai depiktyvai tokią formą gauna ne dėl derinimo (siaurąja prasme)22 su pagrin-
dinės predikacijos argumentu, o dėl tam tikrų semantinių priežasčių (tokių depik-

22 derinimas siaurąja prasme suprantamas kaip derinimo daviklio formos kopijavimas, o derinimas pla-
čiąja prasme − kaip derinimo gaviklio formos parinkimas pagal derinimo daviklį. Plg. su Labučio (1994 
i: 18–19) pilnuoju ir nepilnuoju derinimu.
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tyvų pavyzdžiai bus aptarti vėliau). bet lietuvių kalboje yra vartojami ne tik „nede-
rinamieji“ įnagininko linksnio depiktyvai, bet ir derinamieji depiktyvai, gaunantys 
įnagininko linksnį būtent dėl derinimo su pagrindinio predikato argumentu (kaip 
ir, pvz., kroatų (žr. Šarić 2008: 298) bei slovėnų (žr. 15 išnašą) kalbose; tokie atve-
jai neminimi nei Valeckienės straipsnyje (1967), nei Lietuvių kalbos gramatikoje 
(1976), nei Dabartinės lietuvių kalbos gramatikoje (1996), nei Lietuvių kalbos enciklo-
pedijoje (2008)). Šie depiktyvai gali būti išreikšti įvairiomis kalbos dalimis, pvz.:

• depiktyvas, išreikštas būdvardžiu, pvz.:

(50) Ropių košė panaši į bulvių, ja (dar šilta) reikia aptepti skaudamą vietą ir šiltai aprišti. 
šios priemonės padeda sumažinti skausmą. (http://www.sveikaszmogus.lt/index.php?pa
grid=rudens&lid=2&rodyti=str&strid=36585&subtema=118)

• depiktyvas, išreikštas dalyviu, pvz.:

(51) Džiaukis sūnum dar nesuaugusiu. (Labutis 1992: 53)

• depiktyvas, išreikštas skaitvardžiu, pvz.:

(52) Juo pirmu ji patikėjo.

• depiktyvas, išreikštas įvardžiu, pvz.:

(53) Turėti vargdienio dvasią – reiškia suprasti savo bejėgiškumą ir menkumą prieš Dievą, 
pasitikėti Juo ir tik Juo vienu. DLKt

• depiktyvas, išreikštas daiktavardžiu, pvz.:

(54) Motina didžiuojasi sūnumi pirmūnu.

• depiktyvas, išreikštas konstrukcija su kaip, pvz.:

(55) Juo kaip geradariu ji patikėjo.

kaip kilmininko bei galininko linksnių depiktyvų atveju, įnagininko depiktyvas 
irgi gali nurodyti į prielinksninę konstrukciją, jis irgi derinamas su prielinksninės 
konstrukcijos vardažodžiu ir reiškiamas skirtingomis kalbos dalimis, pvz.:

• depiktyvas, išreikštas būdvardžiu, pvz.:

(56) Su juo girtu nesusikalbėsi. (Labutis 1992: 53–54)

• depiktyvas, išreikštas įvardžiu, pvz.:

(57) Jėzus sako: eik ir kalbėkis su juo vienu. DLKt

• depiktyvas, išreikštas daiktavardžiu, pvz.:

(58) Su manim dar visai mergaite norėjo žaisti ir paaugę kiemo vaikai.
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 1.6. Vietininkas

kai kuriose kalbose pasitaiko ir vietininko linksnio depiktyvų, bet, kaip ir įna-
gininko atveju, šį linksnį depiktyvas dažniausiai įgyja ne dėl derinimo su pagrin-
dinės predikacijos argumentu (tokių depiktyvų pavyzdžių bus pateikta vėliau). bet 
lietuvių kalboje, kaip ir, pvz., slovėnų (žr. 15 išnašą) ir kroatų (žr. Šarić 2008: 298) 
kalbose, įmanomi ir derinamieji vietininko depiktyvai (tokie atvejai neminimi nei 
Valeckienės straipsnyje (1967), nei Lietuvių kalbos gramatikoje (1976), nei Dabar-
tinės lietuvių kalbos gramatikoje (1996), nei Lietuvių kalbos enciklopedijoje (2008)). 
jų pasitaiko labai mažai, pavyzdžių su vietininko depiktyvais rasta tik 5. jie, kaip 
ir anksčiau išvardytais atvejais, išreiškiami įvairiomis kalbos dalimis, pvz.:

• depiktyvas, išreikštas būdvardžiu, pvz.:

(59) Risčia kad pasileidau lėkti ir tik vienu kvapu priemenėje atsidūriau dar šiltoje.

• depiktyvas, išreikštas dalyviu, pvz.:

(60) Laiške vis dar neatplėštame slypėjo baisi naujiena.

• depiktyvas, išreikštas konstrukcija su kaip, pvz.:

(61) Juk Lietuvoje kaip demokratinėje valstybėje turėtų būti žodžio laisvė .

tokius derinamuosius depiktyvus mini ir Vaičiulytė-semėnienė; pagal jų sąsają 
su aplinkybinės reikšmės linksniu ji vadina juos aplinkybiniais (adverbialiniais) 
(Vaičiulytė-semėnienė 2007b: 116).

apibendrinti sintaksinių depiktyvų linksnių ir formų vartojimo atvejai pateikia-
mi 1 lentelėje.

1  L e n t e L ė .  sintaksiniai depiktyvai

derinimo 
gaviklio forma

depiktyvo (derinimo gaviklio) linksnis
iš viso

nom. gen. dat. acc . instr. Loc.
būdvardis 128 25 28 67 5 2 255
dalyvis 104 24 11 81 5 2 227
skaitvardis 28 2 6 5 2 43
Įvardis 36 9 15 15 1 76
daiktavardis 20 3 11 18 7 59
kaip + daikta-
vardis 64 9 6 40 6 1 126

kaip + būdvardis 6 1 2 9
iš viso 386 72 78 228 26 5 795
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2. seMantiniai dePiktyVai

depiktyvai ne visada derinami su pagrindinės predikacijos argumentu linksniu. 
tokie depiktyvai, kaip ir tipiški (derinamieji) depiktyvai, yra susiję su vienu iš pa-
grindinės predikacijos argumentų, bet morfosintaksiškai žymimi kitokiu nei argu-
mento linksniu: jie gali būti išreikšti daiktavardžio ir skaitvardžio įnagininku ar 
vietininku, padalyviu, prielinksnine ar daiktavardine konstrukcija (įnagininkas ar 
kilmininkas su priklausomais žodžiais). dar vienas faktas, leidžiantis tokius predi-
katyvus laikyti depiktyvais, yra tai, kad kai kuriais atvejais tokie depiktyvai su pa-
grindinės predikacijos argumentais derinami gimine ir / ar skaičiumi (apie tai bus 
kalbama toliau). jeigu derinimą suprastume plačiąja prasme23, kaip aprašyta skyriu-
je 2.5, tokius depiktyvus irgi galėtume laikyti derinamaisiais (sintaksiniais). kadan-
gi ne visi čia aptariami depiktyvai rodo derinimą gimine ir / ar skaičiumi, šiame 
darbe visi depiktyvai, orientuoti į vieną pagrindinio predikato argumentų, bet mor-
fosintaksiškai reiškiami kitokiais nei tipiško (derinamojo) depiktyvo būdais, t. y. 
nederinimu (siaurąja prasme), bus vadinami semantiniais depiktyvais24. be to, tokie 
predikatyvai reikšmingai papildo pagrindinę predikaciją ir, skirtingai nuo būtinųjų 
predikatyvų, gali būti praleisti, kas skatina juos laikyti laisvaisiais predikatyvais25 .

2.1. Predikatyvai, reiškiami daiktavardžio įnagininku ir susiję su kitą linksnį 
turinčiu derinimo davikliu (paprastai, kaip rodo surinkti pavyzdžiai, su sakinio 
subjektu), laikomi depiktyvais ir užsienio, ir naujausiuose lietuvių kalbotyros dar-
buose, plg.:

(62) 1976 m. išvyko pas vyrą į JAV ir papildė Bostono lietuvių ansamblio gretas. Dirba drau-
dimo bendrovėje kompiuterių programuotoja. Augina du sūnus. DLKt

(63) Dvylika brolių dieną juodvarniais lakstė, naktį žmonėmis viename kalne gyveno. 
(balkevičius 1963: 109)

(64) Darbams talkininkų neturėtų stigti. Atvažiavai vienas ar būriu, padirbėjai iš peties, užsi-
rašei Belvederio atstatymo knygoje ir... iki greito pasimatymo. (dLkt)

23 dar plg. himmelmanno ir schultze-berndt teiginį: „agreement, as usually understood, involves the 
categories of gender, number and / or case“ (himmelmann, schultze-berndt 2005: 62).

24 Šį terminą Vaičiulytė-semėnienė vartoja tik antriniams predikatyvams, išreikštiems daiktavardinėmis 
ar prielinksninėmis konstrukcijomis, įvardyti (Vaičiulytė-semėnienė 2007b: 116).

25 holvoetas ir Mikulskas nurodo, kad tam tikrais atvejais praleidus depiktyvą sakinys galėtų būti laikomas 
užbaigtas tik su didelėmis išlygomis, kadangi žodžių tvarka sakiniuose „atspindi kitą, nei originalių 
sakinių, aktualiąją skaidą“ (holvoet, Mikulskas a: 3). iš tikrųjų nustatant, ar depiktyvas yra laisvasis, 
ar būtinasis buvo atsižvelgiama į tai, ar sakinys, praleidus depiktyvą, lieka struktūros ir prasmės atžvil-
giu visavertis, taisyklingas, ar ne. Plg. su nichols (1981: 17): „the removal of non-governed predicate 
nominals affects the communicative structure and completeness of sense, but does not render the 
construction ungrammatical“.
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Predikatyvai programuotoja, juodvarniais, žmonėmis, būriu šiuose sakiniuose 
būtų laikomi depiktyvais ir nichols (1978b: 122), ir schultze-berndt su himmel-
mannu (2004: 87–88), ir Winfried boederio (2005: 203), ir Vaičiulytės-semėnie-
nės (2007b: 117), ir holvoeto su Mikulsku (b: 4–5; holvoet 2008: 126)26. Vaičiu-
lytė-semėnienė nurodo, kad „derinamojo linksnio ir / arba įnagininko vartojimas 
yra formalus rodiklis, kad sakinyje modifikatoriumi einantis vardažodis gali būti 
depiktyvas“ (Vaičiulytė-semėnienė 2007b: 117). nichols irgi išskiria įnagininką 
kaip ypatingą priemonę žymėti antrinius predikatyvus rusų kalboje (žr. nichols 
1978b, 1981). holvoetas teigia, kad „nepaisant leksinių ribojimų nematyti pagrin-
do, dėl ko tokius įnagininkus turėtume pripažinti veiksmažodžių valdomais būti-
naisiais predikatyvais: nors su kai kuriais veiksmažodžiais šis įnagininkas yra re-
guliariai vartojamas, jis nėra jų reikalaujamas“ (holvoet, tamulionienė 2005: 135). 
be to, ir kitose kalbose esama tendencijų antrinius daiktavardžio predikatyvus 
žymėti įnagininku. nichols (1978b: 124) mano, kad faktorius, nulemiantis, ar 
antriniam predikatyvui bus parinktas derinamasis, ar nederinamasis linksnis, yra 
semantinis, o ne sintaksinis27 (dar šiuo klausimu žr. filip 2001: 3–4). ji nurodo 
tokius rusų kalboje28 derinimą / nederinimą galinčius įtakoti veiksnius: veiksma-
žodžio laikas ir veikslas, ar veiksmažodis yra teigiamasis, ar neigiamasis, žodžių 
tvarka, giminė, kalbos dalis, kuria reiškiamas antrinis predikatyvas, pagrindinio 
argumento, su kuriuo siejamas predikatyvas, linksnis (apie depiktyvų žymėjimą 
įnagininku daugiau žr. schultze-berndt, himmelmann 2004: 87–88; himmelmann, 
schultze-berndt 2005: 64–65; Vaičiulytė-semėnienė 2007b: 121; heringa 2009: 
3–4 ir ten nurodytą literatūrą). tokie depiktyvai randami ne tik su predikatais, 
reiškiančiais įvairių funkcijų atlikimą arba pavedimą, pvz., Mano vyras dirba dak-

26 iš Valeckienės, ulvydo ir ambrazo pateiktų apibrėžimų ir pavyzdžių peršasi prielaida, kad autoriai 
predikatyviniais pažyminiais – vadinasi, depiktyvais – laiko tik predikatyvus, išreikštus įnagininku su 
struktūriškai būtinu priklausomu žodžiu (žr. Valeckienė 1967: 100; ulvydas, red., 1976: 451; am-
brazas, red., 1996: 490, 627). neaišku, kaip, jų nuomone, reikėtų traktuoti vieną įnagininką be 
priklausomų žodžių.

27 „the factors determining the choice of agreement vs. non-agreeing case are subtle and primarily 
semantic rather than syntactic“ (nichols 1978b: 124); „copredicates may or may not be morphologi-
cally dependent on the controller (a word is morphologically dependent on another if it takes its 
morphological form from the latter by government or agreement), depending on language typology 
and the morphological nature of the copredicate itself“ (nichols 1978a: 331).

gerdas hentschelis (2005) nustatė predikatyvų hierarchiją – pirminis (daiktavardžio) predikatyvas < 
antrinis predikatyvas (< depiktyvas < komplementas) – pagal kurią, kuo dešiniau hierarchijoje skiriamas 
predikatyvas, tuo dažnesnis daiktavardžio įnagininkas. daugiau žr. Vaičiulytė-semėnienė (2007a).

28 rusų kalboje vardažodiniai antriniai predikatyvai yra įnagininko linksnio arba derinami su derinimo 
davikliu.
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taru29, bet gali turėti ir vienas prototipiškiausių depiktyvo reikšmių: gyvenimo 
tarpsnio (sakinys (65)), funkcijos, vaidmens (sakiniai (62), (68)), kiekio, kolekty-
viškumo (sakinys (64)), pasiskirstymo (sakinys (66)) bei tam tikros būsenos (sa-
kinys (67))30. Įnagininko depiktyvai gali būti susiję su subjektu ir naudininko bei 
galininko objektais, pvz.:

• depiktyvas apibūdina subjektą:

(65) Piemene ji tenkinosi guoliu geldoje. (Šukys 1998: 235)
(66) Pirmokai eina poromis. (vertimas iš himmelmann, schultze-berndt 2005: 35)31

• depiktyvas apibūdina naudininko objektą:

(67) Sunku gyventi Maskvoje viengungiu.

• depiktyvas apibūdina galininko objektą:

(68) Direktorius savo meilužę įdarbino sekretore. (holvoet, Mikulskas b: 4)

tokie depiktyvai visada derinami su pagrindinio predikato argumentu skaičiumi, 
dažniausiai ir gimine.

2.2. Vietininkas irgi žinomas kaip vienas iš depiktyvų rodiklių (žr. schultze-
berndt, himmelmann 2004: 88–90, 115–117; himmelmann, schultze-berndt 2005: 
38–39). Vietininko depiktyvai ne apibūdina visos situacijos vietą, kaip aplinkybių 
atveju, o išreiškia vieno pagrindinės predikacijos argumento būklę, pvz., sakinyje 
Virėjas paruošė viščiuką saldžiarūgščiame padaže nurodoma viščiuko būklė, o ne pa-
sakoma, kad pats veiksmas vyksta padaže (daugiau žr. himmelmann, schultze-berndt 
2005: 38–39, 65; Šarić 2008: 322). tokie predikatyvai Valeckienės straipsnyje (1967: 
100–101) ir Lietuvių kalbos gramatikoje (ulvydas, red., 1976: 451–452) irgi laikomi 
predikatyviniais pažyminiais, vadinasi, depiktyvais, o Dabartinės lietuvių kalbos gra-
matikoje (1996) ir Lietuvių kalbos enciklopedijoje (2008) neminimi. Vietininko depik-
tyvais gali būti išreikšta prototipiškiausia būsenos reikšmė (sakiniai (69), (71)), kiekio 
reikšmė (sakiniai (70), (72)), gyvenimo tarpsnio reikšmė (sakinys (73)).

29 Vaičiulytė-semėnienė (2007a: 86) linkusi manyti, kad su funkcionavimo reikšmės veiksmažodžiais 
vartojami įnagininkai laikytini tų veiksmažodžių komplementais, vadinasi, būtinaisiais predikatyvais. 
jai pritarė ir Mikulskas (2007: 126, 130). Vėliau pasiūlyta tokius predikatyvus laikyti tarpiniais tarp 
laisvųjų ir būtinųjų antrinių predikatyvų (holvoet, Mikulskas b: 5). autorė linkusi šiuos predikatyvus 
laikyti laisvaisiais, nes juos praleidus sakiniai netampa netaisyklingi ir beprasmiai (dar žr. 25 išnašą), o 
pavartotas sakinyje predikatyvas papildo, patikslina pagrindinę sakinio mintį (plg. faktą, kad iš 521 
sakinio su veiksmažodžiu dirba, pateikto vienoje dLkt dalyje, tik keturiuose sakiniuose buvo pavar-
totas įnagininko predikatyvas).

30 depiktyvų reikšmių hierarchija pateikta 2.1 skyriuje, 18 išnašoje.
31 kiekio pasiskirstymo (angl. distributivity) adjunktai irgi laikomi depiktyvais (žr. himmelmann, schul-

tze-berndt 2005: 35; kutscher, genç 2005: 254; Vaičiulytė-semėnienė 2007b: 124–125).
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(69) Stovi medis baimėj (plg. išsigandęs) iki ryto. (Šukys 1998: 312)
(70) Penkiese grįžo jie plentu. (ambrazas, red., 1996: 423)32

Vietininko depiktyvai gali būti susiję su subjektu, naudininko bei galininko 
objektais ir prielinksnine konstrukcija pvz.:

• depiktyvas apibūdina subjektą:

(71) Monika pabudo karštyje, didelėmis pastangomis išsivadavusi iš sapno, ir puolė ieškoti vyro. 
(ulvydas, red., 1976: 452)

• depiktyvas apibūdina naudininko subjektą:

(72) – Galima dviese, trise ar penkiese gyventi krūvoje ir namai bus tušti, – sako Danielius. 
DLKt

• depiktyvas apibūdina galininko objektą:

(73) Formuojantis idealistinei pasaulėžiūrai, daug prisidėjo mokytojai, klasės draugai, žodžiu, 
tie, kurie mane supo jaunystėje (plg. jauną)33. DKLt

• depiktyvas apibūdina prielinksninę konstrukciją:

(74) Akys žiūri ir neatsižiūri į tuos kalnus saulės spinduliuos. (Šukys 1998: 320)

2.3. Prie šių semantinių depiktyvų galima priskirti ir predikatyvus, reiškiamus 
padalyviais. jonas jablonskis ir jonas balkevičius padalyvio predikatyvus aptaria 
kartu su derinamaisiais galininko ir kilmininko predikatyvais ir laiko juos suvesti-
niais papildiniais (žr. jablonskis 1911: 472–474; balkevičius 1963: 193–195). Va-
leckienė (1967: 114–115) tokius predikatyvus laiko atskiru predikatyvinių pažymi-
nių vartosenos atveju34. V. Labutis juos laiko suvestiniais papildiniais, jis rašo: „yra 
sudėtingų sudėtinių papildinių, sudarančių antrinį predikatinį centrą. tokį sudėti-
nį objektą pirmiausia sudaro kilmininkas ar galininkas su padalyviu ar jo pozicijo-
je pavartojamu veikiamosios rūšies dalyviu“ (Labutis 1994 ii: 57–58, 1998: 276–277). 

32 skaitvardį penkiese laikyti depiktyvu leidžia keli faktai: pirma, skaitvardžio orientacija į pagrindinio 
predikato argumentą (subjektą jie), o ne į įvykį (grįžo); antra, tai, kad laiko atžvilgiu depiktyvu reiš-
kiama būsena sutampa su pagrindiniu predikatu reiškiamu veiksmu; trečia, skaitvardis nėra veiksma-
žodžio reikalaujamas, vadinasi, nebūtinas; ketvirta, skaitvardis su veiksniu nesudaro daiktavardinio 
junginio; penkta, parafrazė, būdinga tikriesiems depiktyvams: Jie grįžo plentu ir Jie buvo penkiese; šešta, 
skaitvardžio vieta sakinyje. apie depiktyvinius skaitvardžius dar žr. schultze-berndt, himmelmann 
2004: 108t; boeder 2005: 212; Mcgregor 2005: 178–196; Šarić 2008: 320–321.

33 Šiame sakinyje jaunystėje nėra veiksmažodžio supo reikalaujamas argumentas. Šis vietininkas apibūdina 
įvardį mane, nurodo jo ypatybę: supo mane, kai aš buvau jaunas .

34 tokie atvejai neminimi nei Lietuvių kalbos gramatikoje (1976), nei Dabartinės lietuvių kalbos gramati-
koje (1996), nei Lietuvių kalbos enciklopedijoje (2008).
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Prie šių suvestinių papildinių V. Labutis siūlo priskirti ir „visus papildinius su dvi-
gubo ryšio būdvardiškaisiais žodžiais“, t. y. konstrukcijas su dvejybiniais linksniais. 
kadangi visi minėti atvejai straipsnio autorės laikomi depiktyvais, tai ir predikaty-
vus, išreikštus padalyviais, autorė linkusi priskirti prie depiktyvų. tai, kad padaly-
viai yra nebūtini, veiksmažodžio nereikalaujami, kad jais nurodoma daikto, būtybės 
būsena vyksta tuo pat metu, kaip ir pagrindinis veiksmas, kad jie yra orientuoti į 
pagrindinio predikato argumentą, rodo padalyvių panašumą į tipinius sintaksinius 
(derinamuosius) antrinius predikatyvus. be to, jiems būdinga prototipiškiausia 
depiktyvų būsenos reikšmė. Šios rūšies depiktyvai dažniausiai susiję su galininko 
ir kilmininko objektais, gali nurodyti ir į subjektą, pvz.:

• depiktyvas apibūdina subjektą:

(75) Toli, bene antrame marių šone, matyti praplaukiant didesnis laivas. (ulvydas, red., 1971: 
395)

• depiktyvas apibūdina kilmininko objektą:

(76) Niekas nematė jo mirštant (plg. mirštančio). (Šukys 1998: 120)

• depiktyvas apibūdina galininko objektą:

(77) Pamatė žiburėlį mirgant (plg. mirgantį). (Labutis 1998: 277)
(78) Kai pastebėjau laikrodį mušus (plg. mušusį) visai nelaiku, mane suėmė juokas. (ulvydas, 

red., 1971: 392)

2.4. Predikatyvai, kuriuos sudaro daiktavardinės (įnagininko ar kilminin-
ko su priklausomais žodžiais) ar prielinksninės konstrukcijos, a. Valeckie-
nės irgi laikomi predikatyviniais pažyminiais, taigi depiktyvais (žr. Valeckienė 1967: 
100–101)35. Lietuvių kalbos gramatikose tokie predikatyvai priskiriami prie nede-

35 Valeckienė nurodo, kad yra tokių predikatyvinių pažyminių, kurie reiškiami daiktavardinėmis ir prie-
linksninėmis konstrukcijomis ir „su veiksnio vardininku nesiejami ir nereiškia būsenos, tik nurodo, 
kaip vyksta tarinio veiksmas“ (Valeckienė 1967: 112–113). Valeckienė siūlo juos laikyti aplinkybėmis. 
Pateikiami tokie pavyzdžiai: Sprandą savajam nusuksiu, tepareina tik be arklio. Parėjo Džiugas namo 
tuščiomis rankomis, visą savo dienos triūsą vokietukui atidavęs. atrodo, kad abiem atvejais aptariamas 
konstrukcijas reikėtų laikyti depiktyvinėmis, nes jos labiau susijusios su sakinių subjektais nei su veiks-
mažodžiais. Pirmuoju atveju predikatyvu ne apibūdinamas parėjimo būdas, o nurodoma, kas bus, jei 
vyras pareis vienas, be arklio. antruoju atveju nurodoma, kad džiugas parėjo namo ir, be to, jis nieko 
neturėjo. Plg. su boederio pateiktu pavyzdžiu, kuriame konstrukcija tuščiomis rankomis yra derinama 
su derinimo davikliu ir laikoma depiktyvu: Tkvenistana pativsacem kac-s xel-cariel-s ver gavistumreb ‚aš 
negaliu išleisti tokio gerbiamo žmogaus kaip tu be vaišių (tuščiomis rankomis)‘ (boeder 2005: 203) bei 
su sakiniu Col-švil-ian-ad movida ‚jis atėjo su žmona ir vaikais‘ (boeder 2005: 222), kuriame konstruk-
cija su žmona ir vaikais irgi laikoma draugės reikšmės depiktyvine konstrukcija (dar žr. schultze-berndt, 
himmelmann 2004: 110–111; himmelmann, schultze-berndt 2005: 36–37).
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rinamųjų predikatinių / tarininių pažyminių (žr. ulvydas, red., 1976: 451–454; 
ambrazas, red., 1996: 490–491)36. Labutis (1994 ii: 41-42) veiksnio daiktavardines 
konstrukcijas laiko papildomu tariniu. Vaičiulytė-semėnienė (2007b: 116) juos 
vadina semantiniais depiktyvais, o holvoetas ir Mikulskas šių predikatyvų depik-
tyvais nelaiko. jie tokius junginius siūlo vadinti orientuotomis aplinkybėmis, kadan-
gi jų orientacija pasireiškia tik semantiškai, o ne morfosintaksiškai (holvoet, Mi-
kulskas b: 3–4). su jais nesutikti leidžia keli faktai: pirma, tų konstrukcijų reikšmė, 
antra, kartais įžiūrimas derinimas skaičiumi ir, trečia, jau minėta orientacija į pa-
grindinio predikato argumentą. Pvz., sakinyje Jau viena bonka stovėjo aplupta gal-
va ir ištrauktu kamščiu (Valeckienė 1967: 100) akivaizdu, kad konstrukcijos aplup-
ta galva ir ištrauktu kamščiu pažymi sakinio subjektą bonka, o ne nurodo stovėjimo 
būdą. jeigu šio sakinio subjekto vienaskaitos formą pakeistume daugiskaitos forma, 
tai ir daiktavardinės konstrukcijos turėtų būti pavartotos daugiskaita: Jau dvi bonkos 
stovi apluptomis galvomis ir ištrauktais kamščiais. daiktavardinės konstrukcijos 
orientacija į subjektą šiame sakinyje akivaizdi, vadinasi, tokio tipo konstrukcijos 
laikytinos depiktyvais. dėl derinimo skaičiumi dar plg.:

(79) Keistai atrodai su šita barzda (plg. nenusiskutęs). / Keistai atrodote su šitomis barz-
domis.

(80) Paskui vėl sunkiai atsikėlė, nuslinko į vonią, iš kur grįžo atsegiotu chalatu. DLKt / 
Paskui ligoniai sunkiai atsikėlė, nuslinko į vonią, iš kur grįžo atsegiotais chalatais.

(81) Daugelis grįžo namo sudaužytomis širdimis. (vertimas iš boeder 2005: 207) / Vaikinas 
grįžo namo sudaužyta širdimi .

tokios konstrukcijos gali reikšti emocinę ar psichinę būseną (sakiniai (81), (82), 
(88)), išvaizdą (sakiniai (80), (83), (84), (85), (86)), draũgę / nedraũgę (sakiniai 
(89), (87)). Šios konstrukcijos laikomos depiktyvais ir užsienio kalbininkų, pvz., 
nichols (1978a: 330); Müller (2001: 2); schultze-berndt, himmelmann (2004: 
89–90); enfield (2005: 387, 389); boeder (2005: 220–223); Šarić (2008: 321–322). 
Šie depiktyvai gali būti įvairių formų ir susiję su subjektu, kilmininko ir galinin-
ko objektais:

• depiktyvas apibūdina subjektą, konstrukcija išreikšta kilmininko linksniu:

(82) Pabuvusi su vaikais ji visada grįžta namo geros nuotaikos (plg. linksma).

• depiktyvas apibūdina subjektą, konstrukcija išreikšta įnagininko linksniu:

(83) Iš po lovos berniukas buvo ištrauktas nuogas, surištomis rankomis ir kojomis (plg. 
supančiotas), skudurais užkimšta burna. DLKt

36 Lietuvių kalbos enciklopedijoje (2008) (skyrius parašytas ambrazo) prielinksninės konstrukcijos nelaiko-
mos nederinamaisiais tarininiais pažyminiais (Morkūnas, sud., ambrazas, red., 2008: 536–537).
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• depiktyvas apibūdina subjektą, konstrukcija išreikšta prielinksnine konstrukcija:

(84) Ji be akinių (plg. besišypsanti) atrodo jaunesnė.

• depiktyvas apibūdina galininko objektą, konstrukcija išreikšta kilmininko linksniu:

(85) Įsižiūrėdami tiek į artimąją, tiek į tolimąją savo praeitį, matom ir čia ir ten tokius pat 
žmones, kaip ir mes patys, arba, kitaip sakant, ten patys save matome, tik šiek tiek kito-
niško pavidalo (plg. pasikeitusius). (ulvydas, red., 1976: 452)

• depiktyvas apibūdina galininko objektą, konstrukcija išreikšta įnagininko 
linksniu:

(86) Dažnai (Monika) Kaziuką rasdavo užsiverkusį, papumpusiais paakiais. (Valeckienė 1967: 
100) 

• depiktyvas apibūdina galininko objektą, konstrukcija išreikšta prielinksnine kons-
trukcija:

(87) Tada visi duoną valgė be sviesto (plg. vieną). (ambrazas, red., 1996: 627)
(88) Jam buvo klaikiai baisu, kad mamą išveža be sąmonės (plg. apalpusią), kad... O jeigu 

mama numirs? DLKt

• depiktyvas apibūdina kilmininko objektą, konstrukcija išreikšta prielinksnine 
konstrukcija:

(89) Juras nepametė jos su vaiku – nepames ir su penkiais. (Valeckienė 1967: 100)

Visi apibendrinti semantinių depiktyvų linksnių ir formų vartojimo atvejai pa-
teikiami 2 lentelėje.

2  L e n t e L ė .  semantiniai depiktyvai

deri-
nimo 
davik lio 
linksnis

depiktyvo (derinimo gaviklio) linksnis / forma / konstrukcija
iš 
visodaikt.

instr.

Loc. Pada-
lyvis

daiktav. konstr. Prielinksn. konstr.

daikt. skaitv. gen. instr. gen. acc . instr.

nom. 22 26 3 2 2 29 12 3 17 116
gen. 20 1 21
dat. 2 2 4
acc . 3 6 33 2 8 3 55

iš viso 27
34 3

55
4 37 12 3 21

37 41 36 196
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3 . iŠVados 

iš 991 surinkto depiktyvinių antrinių predikatyvų pavyzdžio 795 pavyzdžiai yra 
sintaksinių depiktyvų, o 196 – semantinių depiktyvų. Vadinasi, lietuvių kalboje 
daugiausia vartojami tipiniai sintaksiniai (derinamieji) antriniai predikatyvai (žr. 1 
ir 2 lenteles).

derinimas linksniu laikytinas tipiniu depiktyvų raiškos būdu, bet ne būtina 
sąlyga, nes esama ir tokių antrinės predikacijos atvejų, kurių raiška nėra derinima. 
ir sintaksinių, ir semantinių depiktyvų atveju svarbiausia jų semantinė sąsaja su 
subjektu, objektu ar aplinkybe (kitaip tariant, konceptuali sąsaja su referentu, tai, 
kas apibūdinama – veiksmažodis ar jo argumentas), o ne depiktyvo derinimas ar 
nederinimas linksniu su veiksmažodžio argumentu, kas visų pirma priklauso nuo 
semantikos.

nustatyta, kad depiktyvai dažniausiai išreiškiami vardininko linksniu (386 pa-
vyzdžiai), kiek rečiau galininku (231 pavyzdys), dar rečiau įnagininku (111 pavyz-
džių), rečiausiai kitais linksniais: kilmininku (88 pavyzdžiai), naudininku (78 pa-
vyzdžiai) bei vietininku (42 pavyzdžiai). gali būti išreikšti ir belinksne forma – 
padalyviais (55 pavyzdžiai). taigi, gauname tokią depiktyvų formų hierarchiją: 
vardininkas > galininkas > įnagininkas > kilmininkas > naudininkas > pa-
dalyvis > vietininkas. Vadinasi, labiausiai tikėtinos depiktyvo formos yra vardi-
ninko, galininko ar įnagininko linksniai, o mažiausiai tikėtinas – vietininko linksnis 
(žr. 3 lentelę).

Įdomi ir depiktyvų išraiška kalbos dalimis. daugiausia pavyzdžių buvo surinkta 
su depiktyvais, išreikštais būdvardžiais (255 pavyzdžiai) ir dalyviais (227 pavyzdžiai), 
kiek mažiau – su depiktyvais, išreikštais konstrukcija kaip + daiktavardis / būdvar-
dis (135 pavyzdžiai) ir vien daiktavardžiais (120 pavyzdžių), dar mažiau – su iš-
reikštais įvardžiais (76 pavyzdžiai) ir padalyviais (55 pavyzdžiai), mažiausiai – su 
skaitvardžiais (46 pavyzdžiai), daiktavardinėmis konstrukcijomis (41 pavyzdys) ir 
prielinksninėmis konstrukcijomis (36 pavyzdžiai). galima sudaryti tokią kalbos 
dalių hierarchiją: būdvardis > dalyvis > kaip + daiktavardis / būdvardis > 
daiktavardis > įvardis > padalyvis > skaitvardis > daiktavardinė konstruk-
cija > prielinksninė konstrukcija. Vadinasi, lietuvių kalboje depiktyvai dažniau-
siai reiškiami ne tik būdvardžiais bei dalyviais, bet ir daiktavardžiais bei konstruk-
cijomis kaip + daiktavardis.

Lietuvių kalba skiriasi nuo daugelio kalbų tuo, kad joje vartojami laisvieji ne-
rezultatiniai antriniai predikatyvai (depiktyvai), išreikšti ne tik įvairiomis kalbos 
dalimis (būdvardžiais, dalyviais, skaitvardžiais, įvardžiais, daiktavardžiais, padalyviais), 
bet ir įvairiais linksniais (vardininku, kilmininku, naudininku, galininku, įnaginin-
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ku ir vietininku) bei konstrukcijomis (daiktavardinėmis, prielinksninėmis ir kaip + 
daiktavardis / būdvardis). skirtingai nuo ankstesnių darbų, kuriuose daugiau ar 
mažiau aptartas depiktyvų žymėjimas, nustatyta, kad:

1. sintaksiniai (derinamieji) depiktyvai, nors ir retai, bet gali būti įnagininko ir 
vietininko linksnių formos (žr. skyrius 2.5, 2.6);

2. sintaksiniais depiktyvais laikytinos tik tokios daiktavardžio ar būdvardžio 
konstrukcijos su kaip, kurios nereiškia lyginimo;

3. visų linksnių sintaksiniai depiktyvai gali būti išreikšti įvairiomis kalbos dalimis 
(būdvardžiais, dalyviais, skaitvardžiais, įvardžiais, daiktavardžiais; žr. 2 skyrių 
ir 1 lentelę);

4. semantiniais depiktyvais laikytinos ne tik daiktavardinės (įnagininko ar kil-
mininko su priklausomu žodžiu), bet ir prielinksninės konstrukcijos, vienas 
įnagininkas ar vietininkas (nesuderintas linksniu su pagrindinio predikato 
argumentu, į kurį jis orientuotas) ir padalyviai (žr. 3 skyrių);

5. semantiniai depiktyvai dažniausiai reiškiami daiktavardžiais ir padalyviais, 
kiek mažiau – daiktavardinėmis ir prielinksninėmis konstrukcijomis; gali 
būti išreikšti ir skaitvardžiais (žr. 3 skyrių ir 2 lentelę).

3  L e n t e L ė .  derinimo daviklių ir gaviklių linksniai bei formos

derinimo gaviklio 
linksnis

derinimo gaviklio forma / 
konstrukcija

n
om

.

g
en

.

d
at

.

a
cc

 .

in
st

r.

Lo
c.

Pa
da

ly
vi

s

kaip + daiktav. / būdv.
daik-
tav. 
konstr.

Prielink. 
konstr.

Iš
 v

is
o

n
om

.

g
en

.

d
at

.

a
cc

 .

in
st

r.

Lo
c.

g
en

.

in
st

r.

g
en

.

a
cc

 .

in
st

r.

d
er

in
im

o 
da

vi
kl

io
 li

nk
sn

is nom. 315 22 29 2 71 2 29 12 3 17 502

gen. 63 20 9 1 93

dat. 72 2 2 6 82

acc . 186 3 6 33 42 2 8 3 283

instr. 20 6 26

Loc. 4 1 5

Iš viso 315 63 72 186 47 41 55
71 9 6 42 6 1 4 37 12 3 21

991
135 41 36
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Marking of depictives in Lithuanian

s u M M a ry

the article deals with the marking of secondary non-resultative predicates (depictives) in 
Lithuanian language. in this article, depictives are divided into two groups: syntactic depictives 
(a depictive agrees with its controller in case) and semantic depictives (a depictive does not 
agree with its controller in case, but sometimes it agrees with its controller in gender and / or 
number). in this article, i laboured to show, how depictives in Lithuanian language are differ-
ent from depictives in other languages, and to supplement the data given in Lithuanian language 
grammars and studies of syntax. in the end of article, i give two hierarchies: a hierarchy of 
cases of depictives and a hierarchy of forms of depictives.

in Lithuanian language depictives can be expressed by different parts of speech (adjectives, 
participles, numerals, pronouns, nouns and gerunds (indeclinable active participles)), they may 
be used in different cases (in the nominative, in the genitive, in the dative, in the accusative, 
in the instrumental and in the locative) and can be expressed by noun and prepositional 
phrases or as ‘kaip’ + noun / adjective constructions. it has been determined that:

1. in Lithuanian language syntactic (in concord) depictives are used most commonly;
2. syntactic depictives can be used in the form of the instrumental and the locative cases 

(agreeing with controller);
3. syntactic depictives can be expressed by adjectives, participles, numerals, pronouns and 

nouns;
4. semantic depictives can be expressed by nouns (in the instrumental or the genitive) 

phrases and prepositional phrases, by the instrumental and the locative (doesn’t agree-
ing with controller) and gerunds;
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5. depictives (syntactic and semantic) mostly have the nominative and the accusative forms, 
not so often the instrumental forms and most rare – the locative forms. this may be 
present by the following hierarchy: nom > acc > instr > gen > dat > indeclinable form 
(gerund) > loc;

6. depictives aligns by form so: adjective > participle > kaip + noun > noun > pronoun 
> converb > numeral > noun phrase > prepositional phrase. consequently, in Lithua-
nian language depictives are mostly expressed by adjectives, participles and noun or 
as + noun constructions.

Įteikta 2010 m. gruodžio 2 d.

VesLaVa ČiŽik-ProkaŠeVa
Lietuvių kalbos institutas
P. Vileišio g. 5, LT-10308 Vilnius, Lietuva
El. paštas – veslava@lki.lt 
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jürgen udoLPh
namenforschung (gewässer-, orts- und familiennamen), historisch-
Vergleichende sprachwissenschaft

aLteuroPa, ILLER, ALSTER, 
ELSTER und ALTI
senosios europos hidronimai 
Iller, Alster, Elster ir verb. lie. alti

Dem Andenken an meinen 
Lehrer Wolfgang P. Schmid (Göttingen), 
† 22.10.2010, gewidmet

a n M e r k u n g

die von hans krahe entwickelte und von Wolfgang P. schmid modifizierte theorie einer 
alteuropäisch-indogermanischen gewässernamenschicht in europa (mit einem wichtigen zen-
trum im baltikum) ist immer wieder, zum teil heftig, kritisiert worden. in der letzten zeit 
wurde sie auch von seiten der indogermanistik behandelt, wobei die rekonstruktionen der 
gewässernamengrundformen vor allem aus der sicht der Laryngaltheorie als veraltet bezeich-
net werden. der artikel greift diese kritik auf und diskutiert sie.

a n n otat i o n

the theory of an old european layer of hydronyms in europe with a significant center in 
the baltic countries was constructed by hans krahe and modified by Wolfgang P. schmid. 
time after time, it has been criticized, to some extent even intensely. Lately, it has also been 
approached by scholars from the indo-european field. the reconstructions of hydronyms have 
been declared archaic, especially from the point of view of the laryngeal theory.  

this article takes up the criticism and discusses it.

 s c h L ü s s e L W ö r t e r: gewässernamen, indogermanistik, Laringaltheorie, alteuropäische 
hydronymie.

 k e y W o r d s:  river names, indo-european studies, laryngeal theory, old euro-
pean hydronymy.
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VorbeMerkung

am 20. januar 1970 riet der göttinger Professor für allgemeine und Verglei-
chende sprachwissenschaft Wolfgang P. schmid einem studenten der slavistik und 
finnougristik, über slavische gewässernamen zu arbeiten. es war der beginn mei-
ner beschäftigung mit namen europas; ich verdanke dem kürzlich verstorbenen 
Wissenschaftler daher einen Weg, der von slavischen gewässernamen über germa-
nische toponyme und hydronyme bis hin zu den familiennamen Mitteleuropas 
(mit ungeahnten folgen, etwa zahlreichen radio- und fernsehsendungen) und 
schließlich zu einem ruf auf die Professur für onomastik in Leipzig geführt hat. 
dort gelang es, durch breite Präsenz in den Medien jungen namenforschern be-
schäftigungen auf dem feld der namen zu ermöglichen. am anfang stand der 
ratschlag von schmid, sich den gewässernamen zuzuwenden.

aLteuroPäische geWässernaMen

es steht außer frage, dass die gewässernamen in europa historisch geschichtet 
sind. diese leicht verständliche tatsache wird bei der diskussion schwieriger hy-
dronymie erstaunlicher Weise aber durchaus nicht immer beachtet. so hat man bei 
der diskussion um die alteuropäische hydronymie, auf die ich gleich noch näher 
eingehe, durchaus den eindruck, dass Wissenschaftler, die dem komplex nicht so 
nahe stehen, dazu neigen, die historische schichtung der gewässernamen zu ver-
nachlässigen. anders ist es etwa nicht zu verstehen, dass Meinungen, wonach die 
alteuropäische hydronymie hans krahes nicht indogermanisch sei, sondern vas-
konischen, baskischen ursprungs, und zwar vollständig und komplett (Vennemann 
2003), nicht sofort damit beantwortet werden, dass damit das indogermanische 
selbst abgeschafft wird. denn wenn es keine alteuropäischen = indogermanischen 
hydronyme geben würde, dann darf man nur mit einzelsprachlichen (= baltischen, 
slavischen, germanischen … usw.) und baskischen, also vor- oder nichtindogerma-
nischen relikten rechnen. das ist absurd, denn die indogermanischen einzelspra-
chen mussten sich ja erst aus einem voreinzelsprachlichen dialektgebiet heraus 
entwickeln. und dieser Prozess muss sich auch in den namen finden lassen.

die theorie krahes basiert auf der erkenntnis, dass unter der schicht von 
gewässernamen europas, die aus einer indogermanischen einzelsprache heraus 
erklärt werden können, ältere namen zu finden sind, die sich dem widersetzen. 
nannte man diese relikte früher keltisch, venetisch oder – wie krahe lange jahre 
selbst – illyrisch, so leitete krahe selbst die entscheidende Wende ein, revidierte 
seine illyrierthese (krahe 1964b) und vertrat fortan die Meinung, dass sich unter 
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den zahlreichen aus den indogermanischen einzelsprachen erklärbaren gewässer-
namen eine schicht von namen verbirgt, die sich der erklärung aus einer euro-
päischen einzelsprache widersetzen und daher eine untersuchung von einem über-
geordneten standpunkt aus erfordern. die aufgrund dieser untersuchung ermit-
telten gewässernamen bilden nach krahe die schicht der alteuropäischen hydro-
nymie (zuletzt dargelegt bei udolph 2010a).

schon vor krahe war man bei der untersuchung der gewässernamen europas 
darauf aufmerksam geworden (ferguson 1862; rozwadowski 1948), dass es in 
verschiedenen regionen in europa Parallelen zu geben scheint, die offensichtlich 
gleichen oder ähnlichen ursprungs sind. einfach gesagt und gefragt: inwieweit sind 
Zala in ungarn mit der Fränkischen oder Thüringischen Saale in deutschland zu 
verbinden? kann die Nidda bei frankfurt/Main von der Nida bei krakau getrennt 
werden? Was haben Drewenz in ostpreußen und Durance in südfrankreich ge-
meinsam und besteht wirklich kein zusammenhang zwischen flussnamen in Polen 
wie Mienia, Minia und in Weißrußland (Minica, Minia [dazu Minsk]) und dem 
Main (alt Moenus), der Möhne (nebenfluss der ruhr), aber auch mit Maín/Mao-
in in irland, Minho in spanien und Mignano bei Vicenza in italien?

krahe deckte zahlreiche ähnliche fälle auf, erkannte, dass die gewässernamen 
fast immer auf sogenannten „Wasserwörtern“, also appellativen mit der bedeutung 
‘Wasser, fließen, strömen, feucht, fluss’ u.ä. beruhen, und erstellte ein schema, 
das in einer art Matrix die Möglichkeiten der suffixkombinationen und aus-
tauschmöglichkeiten deutlich machen sollte. hier die auflistung zu einer sippe 
um idg. *el-/*ol-:

ta b e L L e  1 .  Morphologie der alteuropäischen gewässernamen: *el-/*ol- (nach krahe)

-a 
(-o-)

-ia 
(-io-)

-ua 
(-uo)

-ma- 
(-mo)

-na 
(-no)

-ra 
(-ro-) -nt- -s(i)a,

-s(i)o
-sta 
(-sto)

ala alia, 
aleja

alava alma, 
almos

alna, 
olna, 
alona

alara, 
elira

alanta, 
alantia, 
alantas

alsa, 
alisa, 
else

alesta

ava, 
avos

avia auma avena/ 
avona

avanta, 
avantia

ausa, 
aves

hinter den rekonstruierten formen der *el-/*ol-sippe verbergen sich (zu den 
einzelheiten s. krahe 1964a: 35–37.) gewässernamen wie Ahle, Ola – Alia (La-
tium) – Alow, Alove – Lom (< *Almos), Alm, Alme – Alle, Alna  (ostpreußen, 
mit Allenburg/Olsztyn), Olna, Alona – Aller, Iller (< *Elira; darauf gehe ich unten 
noch ausführlicher ein) – Elz (< *Alantia), Alantas, Aland – Als, Alsa – Alst (bei 
Münster).
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die appellativische basis vermutete krahe vor allem im baltischen, so in lit. 
alti ‘vom Wasser überschwemmt werden’,  lett. aluõts ‘Quelle’, almti ‘unaufhörlich 
strömen’ u.a.

in diesem zusammenhang ist sehr wichtig, was in der diskussion aber nicht 
immer ausreichend berücksichtigt wird, dass diese voreinzelsprachlichen gewäs-
sernamen nicht von einem Wort abgeleitet sind, sondern von wurzelhaften ele-
menten. Mit hilfe dieser Methode gelingt es nicht selten – und das wird gern 
übersehen – einzelsprachliche gewässernamen (etwa germanischer oder slavischer 
herkunft) von voreinzelsprachlichen zu trennen. die ableitungsgrundlagen ent-
stammen indogermanischen Wurzelinventar und zumeist bezeichnungen, die sich 
auf das Wasser beziehen: „hinsichtlich der semasiologie und etymologie geht die 
urtümliche und zweifellos älteste namenschicht von sog. ‘Wasserwörtern’ aus, das 
heißt von bezeichnungen für ‘(fließendes) Wasser’, ‘Quelle’, ‘bach’, ‘fluß’ (bzw. 
‘fließen’), ‘(Wasser-)Lauf ’ (bzw. ‘laufen’) u. dgl., mit zahllosen feineren und feinsten 
bedeutungsschattierungen, wie sie dem frühen Menschen bei seiner genauen na-
turbeobachtung in reichem Maße zu gebote standen ...“ (krahe 1964a: 34). krahe 
folgend werden diese appellativischen grundlagen als ‘Wasserwörter’ bezeichnet. 

die ergebnisse seiner forschungen fasste er in fünf Punkten zusammen (kra-
he 1964a: 32–33), die ich hier noch einmal skizziere: die gewässernamen der 
ältesten schicht in weiten teilen europas sind indogermanischer herkunft; in 
südfrankreich und in den Mittelmeerländern haben sie allerdings ältere, wohl 
vorindogermanische strata überlagert; an ihr sind vor allem westindogermanische 
sprachen mit einschluss des baltischen beteiligt (weniger das slavische); diese 
hydronymie ist wohl in der ersten hälfte des zweiten vorchristlichen jahrtausends 
entstanden.

diese grundsätze sind von krahes schüler schmid (2004: 118–133) einer stren-
gen kritik unterzogen worden. die wichtigsten Punkte darin sind:

1. zahlreiche europäische gewässernamen können nur mit hilfe von ostindo-
germanischen appellativen etymologisiert werden können, was bedeutet, 
dass die gewässernamen einer indogermanischen grundsprache entstammen 
müssen;

2. das baltische bietet ein auffallendes zentrum der alteuropäischen hydro-
nymie;

3. die erkenntnisse der gewässernamenforschung haben konsequenzen für die 
frühe gliederung der indogermanischen sprachen.

Weitere forschungen konnten zeigen, dass auch das slavische zum kreis der 
„alteuropäischen“ sprachen gehört (udolph 1990, 1996, 1997). dazu zählen auch 
vorslavische relikte in dem gut erforschten slavisch-deutschen kontaktbereich 
zwischen elbe und oder (eichler 1981), vor allem in den untersuchungen der 
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Leipziger arbeitsgruppe (deutsch-slawische forschungen zur namenkunde und 
sied lungsgeschichte) und der berliner namen forscher (berliner beiträge zur na-
menforschung; brandenbur gisches namenbuch).

an der konzeption der „alteuropäischen hydronymie“ wird seit ihrer entwick-
lung kritik geübt. diese betraf bisher z.b. das häufig auftretende -a- statt zu er-
wartendem -o- („aquales a“); die frage, ob es nur ableitungen in dieser schicht 
der namen gebe, oder auch komposita; die frage der abgrenzung zu nicht- oder 
vorindogermanischen schichten im Mittelmeergebiet; die frage von zentrum und 
Peripherie, schließlich der Vorwurf, es handele sich nicht um eine indogermanische 
hydronymie. auf diese Punkte bin ich schon an anderer stelle eingegangen (udol-
ph 2003, 2010), heute möchte ich mich auf eine neue attacke konzentrieren, die 
sich um die komplexe „indogermanistische ansätze der gewässernamen“, „Laryn-
galtheorie“ und „appellativisches Material der indogermanischen sprachen aus 
moderner sicht“ dreht. konkret geht es um den beitrag von bichlmeier (2009).

die „WasserWurzeL“ *el-/*ol- 
in der kritik

bichlmeier (2009) kritisiert den heutigen stand der konzeption der alteuropä-
ischen hydronymie als veraltet. im Wesentlichen stützt er diese kritik auf moder-
ne auffassungen der indogermanistik, in der sich in weiten kreisen die auffassung 
durchgesetzt hat, dass in rekonstruktionen der Wort-, Wurzel- und morphologi-
schen ansätze der „grundsprache“ oder des „urindogermanischen“ mit „Laryn-
galen“, im allgemeinen verstanden als Laute, die den konsonanten zugezählt wer-
den, zu rechnen sei. natürlich ist und bleibt diese annahme nur eine theorie, das 
muss hier einfach schon mal gesagt werden. die behauptung von bichlmeier (2009: 
15), der ansatz von Laryngalen „sei über das stadium einer ‘theorie’ schon seit 
jahrzehnten hinaus“, ist aus zweierlei gründen unberechtigt: zum einen wird es 
immer eine theorie bleiben, wie jeder ansatz einer nicht belegten „re“konstruierten 
form (angeblich) indogermanischer Provenienz (das gilt auch für r sonans und 
ähnliche fälle, auch wenn jeder damit arbeitet) und zum andern etwa stört sich 
kein naturwissenschaftler daran, wenn von der relativitätstheorie gesprochen wird. 
die gefahr ist allerdings – und das wird auch in dem beitrag von bichlmeier 
deutlich –, dass die (angeblichen) rekonstruktionen als bare Münze und als siche-
re basis für die beurteilung z.b. auch von strittigen fragen genommen werden. 
genau um diesen Punkt geht es jetzt im folgenden.

seit den untersuchungen von krahe ist man sich in europa in weiten berei-
chen darüber einig gewesen, dass mit einer indogermanischen Wurzel *el-/*ol- 
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‘fließen’ zu rechnen ist. Man basierte diese annahme zum einen auf der großen 
anzahl von gewässernamen in weiten bereichen europas, die diese Wurzel vor-
auszusetzen scheinen (ich nannte sie oben schon, hier nochmals einige wenige: 
Ola, Alia, Alle < Alna, Elz < *Alantia, Aland, Alsa, Ol´sa u.a.), und sah zum an-
deren die appellativische basis vor allem in baltischen Wasserwörtern wie alti 
usw. (oben ebenfalls genannt).

gegen diese auffassung wird jetzt von bichlmeier (2009: 16–17) entschieden 
vorgegangen. auf der grundlage einer von emile benveniste aufgestellten hypo-
these – ich betone, dass dieses Wort bei bichlmeier fällt, womit klar ist, dass auch 
in diesem fall mit unsicheren annahmen gerechnet wird –, die besagt, dass man 
für die urindogermanische Minimalstruktur der Wurzel einen ansatz *KVK- (= 
konsonant + Vokal + konsonant) annehmen sollte, wird somit gefordert, dass 
sämtliche Wurzelansätze mit einem konsonanten beginnen müssen: „das heißt 
nichts anderes, als dass sämtliche Wurzelansätze Pokornys, die mit einem Vokal 
anlauten, als überholt gelten müssen und nunmehr korrekterweise mit anlautendem 
Laryngal anzusetzen sind“ (bichlmeier 2009: 16). daraus folgt für die bisher weit-
hin anerkannte indogermanische „Wasserwurzel“ *el-/*ol-: „die immer wieder für 
die etymologisierung von gewässernamen herangezogene Wurzel *el-/*ol- (Po-
korny, ieW 306–307) ist nach dem gerade gesagten … nun als *Hel-/*Hol- an-
zusetzen, genauer wohl noch als *h1elh2- ‘wohin treiben’ (immer vorausgesetzt, dass 
es sich nicht bisweilen doch um keltische Wörter bzw. Wortstämme handelt, was 
aufgrund des keltischen p-schwunds im anlaut auch die rückführung auf idg. 
*pelh2- ‘sich nähern’ denkbar macht)“.

aber die kritik geht noch weiter: in einer anmerkung heißt es (bichlmeier 
2009: 17): „es sei aber an dieser unscheinbaren stelle noch deutlich darauf hin-
gewiesen, dass nicht einmal Pokorny a.a.o. dieser Wurzel die oft zu lesende … 
bedeutung ‘fließen, strömen’ zugesteht! offensichtlich findet sich diese bedeutung 
im appellativischen Wortschatz gar nicht und wurde der Wurzel wohl erst im rah-
men der forschungen zur alteuropäischen hydronymie beigelegt“.

das sind Vorwürfe, die eine antwort herausfordern. ich versuche, sie zu geben.
1. der ansatz einer indogermanischen Wurzel *h1elh2- ist keineswegs sicher. in 

der fußnote versteckt h. bichlmeier überzeugendere Versuche: so gehen andere 
forscher von *h1el- ‘go’ aus oder auch (Watkins) von *elə2-.

zudem ist eine für gewässernamen überzeugendere Lösung mit einem ansatz 
ohne anlautenden Laryngal deshalb vorzuziehen, weil dieser zu sämtlichen euro-
päischen flussnamen passt. Man steht hier – und das wiederholt sich – vor der 
frage, ob man einen indogermanischen Wurzelansatz auf fragwürdigen und wenig 
bezeugten appellativen aufbauen soll oder aber auf den zwei bis drei dutzend 
europäischen gewässernamen.

Man sollte nicht etwas verkomplizieren, was einfacher zu behandeln ist.
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2. die hinweise auf einen möglichen keltischen ansatz mit ursprünglich an-
lautendem *p- können für die allermeisten der oben genannten gewässernamen 
übergangen werden. es geht bichlmeier offenbar darum, die fülle der in fragen 
stehenden *el-/*ol-gewässernamen – ich bleibe bei dieser formulierung – zu 
reduzieren. der Versuch ist untauglich, weil die angesprochenen namen nur zum 
kleinen teil im ursprünglich keltischen gebiet liegen.

3. eine Wurzel *h1elh2- ‘wohin treiben’ mag unter umständen in gewässernamen 
zu erwarten sein; das normale ist es nicht. zudem basiert dieser indogermanische 
ansatz ausschließlich, wie bichlmeier selbst betont, nur auf griechischem Materi-
al. es gibt zwar „Wasserwörter“, die nur in dieser sprache sicher bezeugt sind und 
sich dennoch in mitteleuropäischen namen finden, aber eine andere sippe, die 
schon immer genannt wurde, liegt doch viel näher; es geht um:

4. Litauisch alti ‘fließen, vom Wasser überschwemmt werden’, lett. aluõts ‘Quel-
le’, offenbar mit -m- erweitert in lit. almti ‘unaufhörlich strömen’, amės, emės 
‘aus dem körper fließende Materie, blutserum’, almas ‘eilig, heftig’, die seit be-
ginn der wissenschaftlichen untersuchung baltischer namen herangezogen worden 
ist. ich nenne nur die namen kazimieras būga, jānis endzelīns, Petras jonikas (in: 
beiträge zur namenforschung 2, 1951: 14); aleksandras Vanagas, Vilius Pėteraitis, 
Vytautas Mažiulis, ivan duridanov, Pranas skardžius, ohne die Literatur im ein-
zelnen zu nennen, und beschließe die auflistung mit dem hinweis auf neuere 
Werke von Maria biolik und grasilda blažienė. eine fülle von litauischen namen, 
die hier anzuschließen sind, bietet das neue Werk Lietuvos Vietovardžių Žodynas 
(2008: 62), man vergleiche nur Alỹs, Alantà, Ãlantas, Alejà, Aluonà, Aluõtė, Al-upė. 
Mit an sicherer grenzender Wahrscheinlichkeit gehören diese baltischen namen 
zu den genannten baltischen appellativen.

5. Vor die frage gestellt, ob man dann, etwas weiter ausholend, z.b. den Aland, 
einen nebenfluss der elbe, mit den baltischen Wasserwörtern und den dort exi-
stierenden namen oder aber mit einer hypothetisch angesetzten indogermanischen 
basis *h1elh2- ‘wohin treiben’ verbinden soll, wird man, auch aufgrund der tatsa-
che, dass das baltische und germanische eng miteinander verbunden sind und 
zwischen den baltischen gewässernamen und den hydronymen auf altem germa-
nischen boden ebenfalls auffallende übereinstimmungen bestehen, sich doch ein-
deutig für einen zusammenhang mit dem baltischen aussprechen müssen. 

6. die indogermanistik versäumt es – auch der beitrag von bichlmeier zeigt 
dieses –, die bisherigen erkenntnisse der gewässernamenforschung, die erkennt-
nisse über frühe kontakte und beziehungen sowie die sich daraus ergebenen kon-
sequenzen für die frühe gliederung der indogermanischen sprachen zu berück-
sichtigen. allein mit laryngalistischen ansätzen lässt sich das nicht wett machen. 
zudem gibt es sehr zu denken, wenn es bei einem indogermanisten, der – natür-
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lich – „laryngalistisch“ arbeitet, zu der problematischen deutung des stammesna-
men der treverer heißt: „die lautlichen Probleme lassen sich m.e. durch den 
ansatz einer laryngallosen nebenform *er- vermeiden, die aus alten komposita, 
in denen Laryngalschwund häufig ist, herausgelöst sein kann“ (rga 31: 174). Man 
kann sich des eindrucks nicht erwehren, dass die Laryngale eingesetzt werden, 
wenn es passt. der grund für diese unsicherheit ist offensichtlich: die theorie 
lässt sich letztlich nicht verifizieren und sie enthält große unsicherheiten.

der naMe der Iller

im zusammenhang mit *el- /*ol- wurde bisher auch der name der Iller erklärt. 
snyder (1965: 183) folgt in seiner erklärung krahe und geht von einer grundform 
*Elira mit einem -ira- Suffix aus. daran setzt die kritik von bichlmeier (2009: 
26–28) ein: „Iller: viele fragen, wenige klare antworten“. hier die grundzüge 
seiner ausführungen:

– das in den belegen gelegentlich auftretende anlautende H-, z.b. 10. jh. 
Hilara, Hyler kann vernachlässigt werden;

– im anlaut ist von kurzem -i- auszugehen;
– Man wird ahd. /il(l)ara-/ oder /il(l)era-/ ansetzen müssen;
– da dann aber anlautendes i- zu e- hätte gesenkt werden müssen, spricht 

etliches für einen vorgermanischen ansatz *El-ir-a;
– dieser ansatz enthält nach bichlmeier zwei Probleme: ein suffix -ira sei 

erklärungsbedürftig und von *El-ir-a aus finde „die geminate -ll- der frühen 
belege keine erklärung“.

die letzten beiden Probleme werden genauer erörtert; hier eine Passage zum 
suffix: „denn geht man die bekannten suffixe durch, so enthalten diese entweder 
ein *-i- oder ein *-r-, aber nie beides zusammen: das *-i- kann am ehesten dem 
komparativformans entstammen, während vor einem r-haltigen suffix am ehesten 
noch ein ehemaliger themavokal zu erwarten“ (bichlmeier 2009: 29).

die geminata wird wie folgt erklärt: „im germanischen bewirkte ein Laryngal 
nach einem resonanten dessen gemination (*VRHV > VRRV), zumindest, wenn 
der vorausgehende Vokal den akzent trug (also *V́RHV > VRRV) “.

da also der bisherige ansatz nicht überzeugt, schlägt er eine neue Lösung, 
eine germanische erklärung, vor: „Von der in der indogermania verbal allerdings 
nur im griechischen und armenischen (sowie u.u. im keltischen) fortgesetzten 
Wurzel *h1elh2- ‘wohin treiben’ würde ein in typisch germanischer Manier gebil-
deter komparativ die form idg. *h1élh2-i̯os-/h1elh2-is- mit der sekundären femi-
ninerweiterung -ā- und verallgemeinertem akzent auf der Wurzel (*h1élh2-is- +    
-ā-) eben germ. *ellizō- > ahd. /illera/ ergeben“.
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bichlmeier räumt ein, dass auch bei diesen überlegungen Probleme bleiben, 
jedoch soll das nicht der entscheidende Punkt meiner kritik an diesem Vorschlag 
sein. er scheitert an mehreren entscheidenden dingen:

1. eine angeblich frühe geminata -ll- ist im namen der Iller gar nicht vorhan-
den! die überlieferung des gewässer- und orts- bzw. gaunamens steht bei snyder 
(1965: 49–50), ich biete sie chronologisch: 769 in pago hilargouiae, 773 in pago 
Ilergowe, pago Hilergowe, 804 Hillergaugensem, 832 in pago hilargowe, 833 in pago 
hilirgaoe, 851 in pago qui dicitur Ilargouue, 853 in pago qui dicitur Ilargovve, 972 
hilargowensi, 983 in hilaram, 1049 Ilara, Ilaris, Hilara usw. usf.; die geminata er-
scheint zögernd ab 1155 Hillara, jedoch vor allem erst nach formen wie 1291 Ilr, 
Ilre, 1351 Ilr vermehrt ab 1390 Iller .

2. eine sorgfältige beachtung der historischen überlieferung lässt als wahr-
scheinliche konstruktion der grundform am ehesten *Elira zu. daraus entstand 
durch einfluss des -i- auf das anlautende E- ganz regulär mhd. *Ilere, durch ne-
bensilbenschwächung entstanden die belegten formen Ilre, Ilr. erst danach entstand 
die geminata. Laryngale spielten keine rolle.

3. das von bichlmeier nicht akzeptierte suffix -ira ist in den namen zweifellos 
vorhanden. so findet sich schon bei adolf bach (1953: 189) bei der behandlung 
der -r-suffixe in namen der hinweis: „das suffix tritt in unsern on bes. in weibl. 
flußnamen auf und erscheint hier in alter zeit als –ra, -ara, -ura, -ira, -era“.

es findet sich auch in den gewässernamen Elber (gebiet des kocher) < *Albi-
ra (snyder 1965: 183), in der bekannten Eger (dazu zuletzt Pleintinger 2008: 34–
36), in der Aire (dép. Meuse, frankreich), 782 Agira, mit nebenfluss Agron, 785 
Agira (buchmüller – haubrichs – spang 1986/87: 77) und auch – als sekundäres 
suffix, vielleicht sogar vergleichbar mit der Iller – in dem gewässernamen Ager 
bei Wels, alt Agre, Agra (dazu altdeutsches namenbuch 19991: 12: „fehlen des 
Primärumlautes setzt urspr. *Agria od. *Agara (suff. abgeschwächt), ahd./frühm-
hd. *Agira, das noch sekundärumlaut bewirken konnte, voraus“).

ein suffix -ira ist in gewässernamen europas demnach bezeugt. das Problem, 
das bichlmeier zu erkennen glaubt, liegt darin, dass die indogermanischen gewäs-
sernamen europas nicht immer dem entsprechen, was indogermanisten aus dem 
appellativischen Material ost- und südeuropäischer einzelsprachen gewinnen kön-
nen. das führt zu der frage: warum stimmen die ansätze der gewässernamen nicht 
immer mit den (re)konstruktionen überein? hier liegt der entscheidende Punkt, 
der zukünftig diskutiert werden sollte.

3. ein weiterer inakzeptabler Punkt der überlegungen von bichlmeier liegt 
darin, die mutmaßliche grundform des namens *Iller auf einen germanischen 
ansatz *ellizō- mit weiterer entwicklung von *-z- > -r- zurückzuführen. so etwas 
ist nur im urgermanischen bereich, also auf urgermanischem siedlungsboden 
möglich.
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Wie man auch immer zu der frage der ältesten Wohnsitze germanischer stäm-
me stehen mag (meine Vorstellungen habe ich an anderer stelle ausführlich darge-
legt: udolph 1994), der geographische bereich der iller gehört mit sicherheit nicht 
hierzu. und auch die annahme, es könne sich um eine germanische gewässerna-
menbildung mit dem suffix -r- handeln, ist angesichts der Verbreitung dieses suf-
fixes (udolph 1994: 162–199, speziell 169–199), die die deutschen Mittelgebirge 
nach süden hin kaum überschreitet (udolph 1994: 191 – karte 24), abzulehnen.

in diesem zusammenhang habe ich auch auf das -r-suffix mit dem Wechsel 
des präsuffixalen Vokals in germanischen und vorgermanischen orts- und gewäs-
sernamen hingewiesen. das fehlen einer germanischen ableitungsgrundlage bei 
den ortsnamen Atter, Diever, Eimer, Emmer, Iber, Gummer, Inger, Kelbra u.ä., Lam-
me, Levern, Limmer, Lüdern, Mahner, Münder, Nebra, Netra, Ölber, Ölper, Rüper, 
Salder, Sitter, Söhre habe ich ebenfalls angesprochen (udolph 1994: 197) und ver-
merkt, dass einige dieser namen zweifelsfrei ein suffix *-ira enthalten müssen.

zum gewässernamen Iller zusammenfassend gesagt: auszugehen ist wahrschein-
lich von einem ansatz *Elira, worin eine ableitung von der Wurzel *el-/*ol- vor-
liegt (der offensichtlich eingetretene Wandel von *-o- > -a- gehört in die diskus-
sion um das sogenannte „aquale a“ der alteuropäischen hydronymie und wird 
mich an anderer stelle noch beschäftigen); als suffix ist *-ira zu erkennen, das 
sichere Parallelen in der voreinzelsprachlichen gewässernamenlandschaft europas 
wie auch in dem bereich, in dem eine allmähliche ausgliederung des germanischen 
aus einem indogermanischen dialektgebiet erfolgt ist, besitzt.

Alster, Elster und Latein. alō, -ere 
‘nähren, aufziehen’

die „Wasserwurzel“ *el-/*ol- und davon abgeleitete gewässernamen steht seit 
einiger zeit auch in anderer hinsicht in der kritik. es geht um eine sippe von 
namen, die in deutschland vor allem durch die bekannten flüsse Alster bei ham-
burg und (Weiße, Schwarze) Elster in sachsen und brandenburg verbreitet ist.

Während krahe, dessen schüler und weitere forscher dafür plädieren, in ihnen 
eine ableitung von der hier diskutierten *el-/*ol-Wurzel zu sehen (man vergleiche 
krahe (1959: 9–11); Laur (1981: 116) (eine eigene Meinung – Wolfgang Laur (1960: 
344) – korrigierend); udolph (1989: 271–273); udolph (1994: 221, 243–245); 
Walther (1971: 236)), wird von nordischen forschern und anderen gelehrten (an-
dersson 1972: 36–38 u.ö., auflistung der belegstellen bei strandberg (1986: 40); 
greule (2006: 474)) eine andere etymologie vorgeschlagen, der einem gedanken 
von julius Pokorny (1959: 27) nahe kommt. Pokorny hatte eine Verbindung zwi-

ALL_62_63_maketas.indd   170 2011.06.17   08:24:12



alteuropa, Iller, Alster, Elster und alti

171diskusinės publikacijos / discussion papers

schen gewässernamen wie Almos, Alme, Almo u.a. und latein. almus ‘nährend, 
segenspendend’ erwogen.

ganz ähnlich wird von thorsten andersson und anderen für Alster, Elster usw. 
eine Verbindung zu einer Wurzel um lat. alō, -ere ‘nähren, aufziehen’ gesucht. 
dabei dürfte nicht dessen allgemeine bedeutung ‘nähren, ernähren, großnähren; 
ernähren, füttern (säugen), feuer nähren’, sondern eine durchaus bezeugte, spe-
ziellere nuance ‘gewässer nähren, speisen, anwachsen lassen’, etwa in sätzen wie 
monte decurrens velut amnis, imbres quem super notas aluere ripas (horaz) oder Pa-
dus aliis amnibus adeo augescit atque alitur, ut …(Mela). konkret heißt es bei an-
dersson (zitiert nach strandberg 1986: 40): „da die bedeutung ‘wachsend, an-
schwellend, überschwemmend’ für nordische namen wie Alma und Alster sachlich 
gut begründet ist …, sind diese namen zu *al- (alan) ‘wachsen; wachsen machen, 
nähren’ zu stellen“.

Mit meiner Meinung nach guten gründen hatte sich schon krahe (1953: 113, 
anm. 11) gegen diese these ausgesprochen. Wie ich an anderer stelle bemerkt 
habe (udolph 1989: 272), gibt es eine überzeugende ablehnung dieser auffassung 
von Laur (1981: 116), noch deutlicher Laur (1985: 479): „der see- und flußname 
Alster wird auch hier wie sonst in der schwedischen namenforschung in der be-
deutung von ‘der anschwellende’ aufgefasst. Wir fragen aber, ob das Verb alan im 
germanischen überhaupt die intransitive bedeutung von ‘wachsen’ gehabt hat, wie 
in den Wörterbüchern oft angegeben wird. in allen überlieferten und gebräuchli-
chen sprachformen erscheint es in der transitiven von ‘ernähren, aufziehen’ … [es] 
scheint mir auch im gotischen alan eher die transitive bedeutung zu haben. un-
ser Wort setzt die intransitive von ‘wachsen’ voraus, ebenso aber auch lat. altus 
‘hoch’ beziehungsweise ‘tief ’ und mir. alt ‘höhe’. Man wird daher vermuten müs-
sen, dass diese bedeutung bereits voreinzelsprachlich ist. sie geht also über den 
rahmen des germanischen hinaus … [es] fragt es sich daher, ob in den gewäs-
sernamen doch nicht mit krahe und schmid die Wurzel *el-/*ol- als gewässer-
benennung im rahmen der alteuropäischen hydronymie (man vergleiche lett. 
aluõts  ‘Quelle’ aus *alantas) der anderen deutung vorzuziehen ist, zumal sie eine 
weit größere Verbreitung hat“.

Laurs Vermutungen werden jetzt durch einen eintrag im LiV (2001: 262) 
bestätigt. dort finden sich unter dem Lemma *h2el-1 ‘nähren, aufziehen’ die fol-
genden relativ sicheren einzelsprachlichen entsprechungen: lat. alō, -ere ‘nähren, 
aufziehen’, altir. -ail ‘nährt, zieht auf ’, got. (+) alands ‘aufwachsend’, anord. ala 
‘aufziehen, gebären’, got. *aljan ‘mästen’. auch beim besten Willen vermag ich 
nicht zu verstehen, wie daraus eine für gewässernamen notwendige bedeutungs-
nuance „anschwellen, überschwemmen“ entwickelt worden sein soll – und das 
schon sehr früh.

ALL_62_63_maketas.indd   171 2011.06.17   08:24:12



172

jürgen udoLPh

acta Linguistica Lithuanica LXII–LXIII

allenfalls wird man dem Vorschlag von Peter anreiter (1997: 105–106.; 2009: 
23–24) folgen können, den ortsnamen Laliders im karwendelgebiet vor allem 
wegen altirisch altram ‘nahrung’ zu der sippe um lat. alere, etwa im sinn von 
‘fruchtbares, nahrungsreiches gebiet’ zu stellen. Von hier zu einer grundbedeutung 
für gewässernamen ist es aber ein weiter, entschieden zu weiter Weg.

ein weiterer Punkt, der weder bei bichlmeier noch bei den anhängern der 
„nähren“ –theorie eine rolle gespielt hat, für die beurteilung von Alster und 
Elster aber von elementarer bedeutung ist, ist die existenz des gewässernamens 
Ulster in der rhön, ein nebenfluss der Werra.

DIe Ulster

es ist schon bemerkenswert, dass heute die fast 60 km lange ulster als der 
wichtigste und zentrale fluss im inneren der rhön bei der diskussion um Alster 
und Elster kaum eine rolle spielt. dabei hatte schon krahe (1959: 11) darauf 
verwiesen, dass die Ulster von gleicher struktur wie Alster und Elster ist.

die älteren belege stehen bei sperber (1966: 108): 819 Ulstra, 836 in Ulstra(m), 
(vor 915) in Ulstram usw. krahe (1959: 11) sieht in ihr – ohne es expressis verbis 
zu sagen – eine schwundstufige bildung zu *Alestra/*Alistra ‘alster, elster’ mit 
regelmäßiger germanischer Weiterentwicklung eines ursprünglichen -l-sonans zu 
Ul-. dem entspricht der name der Fulda, gleichgültig, wie man diesen gewässer-
namen auch sonst noch analysieren möchte. die auffassung als schwundstufe zu 
idg. *el-/*ol-, unter umständen auch zu *el- ‘drehen, winden, wälzen’, haben 
hans Walther (1971: 236) und udolph (1994: 255) übernommen.

Wenn Ulster zu Alster und Elster gehört, so findet sich ein weiteres argument 
für den ansatz einer indogermanischen grundlage *el-/*ol-, nämlich ergänzt durch 
*-, im sinne von ‘fließen, strömen’ (basierend auf der bestens bezeugten sippe in 
den baltischen sprachen). dabei ist es nicht ohne bedeutung, dass es eine paral-
lele bildung schwundstufe + -str- vielleicht in der ca. 100 km entfernt liegenden 
Unstrut gibt (ausführlich diskutiert bei udolph 2010b: 24–26).

damit aber ergeben sich weitere, schwerwiegende einwände gegen eine Ver-
bindung von Alster und Elster mit lat. alere ‘nähren’ und damit verwandten ap-
pellativen.
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senosios europos hidronimai 
Iller, Alster, Elster ir verb. lie. alti

s a n t r au k a

straipsnis skirtas autoriaus Mokytojo prof. Wolfgango P. schmido atminimui. Pirmoje 
(teorinėje) dalyje trumpai aptariama senosios europos hidronimų identifikavimo ir analizės 
metodologija, grįsta roberto fergusono, jano rozwadowskio, hanso krah’ės ir schmido fun-
damentinių tyrimų rezultatais, įvardytos pagrindinės šios onomastikos krypties problemos bei 
jos kritika.

antroje straipsnio dalyje analizuojama vandenvardinę reikšminę konotaciją suponuojanti 
šaknis ide. *el-/*ol- ,tekėti (apie vandenį)‘ ir jos galimi vediniai. kritiškai vertinama 2009 m. 
publikuota haraldo bichlmeierio studija „bairisch-österreichische orts- und gewässernamen 
aus indogermanistischer sicht“ (Blätter für oberdeutsche Namenforschung, p. 3–63), kurioje 
paneigiama šios šaknies ne ide. kilmės galimybė, rekonstruojama laringalinė prolytė bei patei-
kiami visiškai nauji jos vedinių etimologiniai aiškinimai.

remiantis bichlmeierio pateikiamų argumentų kazuistiškumu, paneigiama ide. *Hel- / 
*Hol- resp. *h1elh2- ,(iš)varyti, judėti‘ rekonstravimo galimybė ir pritariama tradiciniam hidro-
nimų Ola, Alia, Alle, Elz, Aland, Alsa kildinimui iš ide. *el-/*ol- ,tekėti (apie vandenį)‘, su 
kuriuo įprasta sieti verb. lie. alti ,tekėti, prisipildyti vandeniu‘.

aptariant hidronimo Iller kilmę, kvestionuojamas bichlmeierio teiginys apie suff. *-ira- 
rekonstravimo nepagrįstumą dėl tokio darybinio formanto nebuvimo, mat tokį reflektuoja net 
keletas germanų vandenvardžių, o hidronimo lytys su dupletiniu -ll- datuojama Xii a. resp. 
rekonstruojama prolytė *Elira (be bichlmeierio suponuotos kaitos *-z- > -r- (pagal Vernerio 
dėsnį)). spėjama, kad šis hidronimas gali būti priskirtas senosios europos leksikai. tokiai žodžių 
grupei galėtų priklausyti ir Vokietijos vandenvardžiai Alster, Elster, su kuriais siejamas verb. lo. 
alō, -ere ,maitinti, auginti‘.

Ulster’io upės pavadinimas (ir jo variantai) taip pat siejami su ide. *el-/*ol- ,t. p.‘.
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remiantis atlikta hidronimų faktografine ir lingvistine analize, prieinama prie šių išvadų:
1) nelaringalinės prolytės ide. *el-/*ol- ,tekėti (apie vandenį)‘ rekonstrukcija yra motyvuota;
2) hidronimai Iller, Alster, Elster vestini iš ide. *el-/*ol- ,t. p.‘;
3) baltų gyvenamoji teritorija gausi senosios europos hidronimų, todėl jos vandenvardžių 

analizė yra ypatingos svarbos;
4) laringalinės teorijos šalininkai turėtų neignoruoti senosios europos leksinio substrato 

egzistavimo galimybės;
5) Wolfgango P. schmido baltų ir kitų indoeuropiečių hidronimų tyrimai iki šiol turi le-

miamą reikšmę ide. onimų analizei.

Įteikta 2010 m. gruodžio 12 d. 

jürgen udoLPh
Steinbreite 9
D-37124 Rosdorf
E. paštas – Udolph@t-online.d                                                    
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WiLLy Van Langendonck 
kathol ieke univer s i te i t  Leuven

Moksl inių tyr imų kryptys : žymėtumas ir ikoniškumas, referen-
cija ir semantika (ypač tikrinių vardų), gramatinės kategorijos, tokios 
kaip apibrėžtumas, generiškumas, skaičius, gramatiniai ryšiai, prepo-
zicijos, priklausomybių sintaksė ir žodžių tvarka.

euroPäische 
PersonennaMensysteMe: 
ein handbuch Von abasisch 
bis zentraLLadinisch 
anlässlich der 65. geburtstage von rosa kohlheim und Volker kohl-
heim. herausgegeben von andrea brendler und silvio brendler.

hamburg: baar, 2007, 863 p.
issn 1610-7012 
isbn 978-3-935536-65-3

in writing this review in english, i do not only want to make this voluminous 
and important handbook of european anthroponymic systems known to the eng-
lish-speaking world, but also to indicate that german remains a language that one 
cannot possibly ignore for science, surely not for onomastics and linguistics. this 
book of 861 pages is dedicated to the kohlheims, rosa and Volker, two onomasts 
well known in the german onomastic world and beyond, on the occasion of their 
65th birthdays. the editors, the brendlers, andrea and silvio, are another couple, 
much younger but promising researchers of german and even english names, both 
on the diachronic and the synchronic level. V. kohlheim and s. brendler are pio-
neers of the new approach of names, which they call nomematics (kohlheim 2005; 
kohlheim & hengst 2011; brendler 2008; see for a review of the latter Van Lan-
gendonck 2010). 

brendler & brendler realized a painstaking work in supervising this gigantic 
project, coordinating all these articles, which deal with 77 european languages 
presented in alphabetical order, pertaining to seven linguistic families (indo-eu-
ropean, basque, uralic, turkic, caucasian, arabic, and Mongolian). the systems 
described are meant to be representative of the european area, which is to be 
understood as a political and cultural construction rooted in the ancient greek 
tradition, rather than as a geographical unit. the contributions are structured ac-
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cording to the present state of the art, presenting specific core information. by the 
term system, the editors mean a structured and functional complex of personal 
names. in general, the authors use more or less the same model, beginning with 
the system containing one name, but quickly turning to a two-name system with 
first names and surnames, which started as bynames and gradually became family 
names. three-name systems also occur. the perspective is diachronic, going from 
the origin of the system until the present day situation. sometimes, the contem-
porary system is discussed first, and then one goes back to the origin. in addition, 
it seems clear that the papers are of unequal length and quality.  

in view of the confines of this review, i will limit myself to a few germanic 
languages, and also french, Latvian and Lithuanian, russian, and one non-indo-
european language, basque. i will begin with the three main germanic languages: 
english, german, and my native language dutch. it could be expected that these 
three personal name systems have a lot in common, also in their historical devel-
opment. however, this is not so well deducible from the articles in question since 
the respective authors focus on different aspects of the anthroponymic system dealt 
with. as the reading proceeds, there is a growing impression that the three papers 
are largely complementary in that, all in all, concurrent developments have taken 
place (see also Van Langendonck 2007, chapter 4). 

the English personal name system is described by john insley. this author 
clearly takes the chronological approach, starting with individual names in old 
english. in this initial stage, the system is clearly germanic. as in other lan-
guages of this group, the primary formations are dithem(at)ic men’s names consist-
ing of two appellative stems, which together form a semantic unit, at least in the 
beginning, e.g., AElf-weald ‘elf-king’. Women’s names are formed in the same way, 
e.g., AEdel-hild ‘noble-fight’. Many first and second elements are discussed. When 
the sense of the compound disappears, this is in the first place due to the so-called 
principle of variation of germanic name-giving (see below, under german). the 
author should have explained what this is about, since he wrote for a manual. as 
other germanic languages, old english had several categories of monothematic 
names. first, there were nicknames like Ceorl ‘farmer’. secondary are short forms 
(Tida) and hypocorisms (Tottel < Torht-). from the end of the 9th up to the 13th 
century, scandinavian conquerors brought along their own onomastic inventory, 
typically names beginning with As-, as well as numerous danish hypocorisms. 
Many forms were anglicized. of major importance was the year 1066, in which 
the norman conquest took place. the original systems died out, except that re-
flexes of them are to be found in family names. in the Middle english era, a 
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number of northern french, especially romanized frankish names, pushed aside 
the autochthonous name treasure. other germanic names came from flanders and 
northern germany. these were supplemented by a series of biblical names, such 
as the still well known John, Peter, Simon, and Thomas. new hypocorisms were 
coined, with new suffixes, such as -kin (from dutch), yielding Thomkin, as well as 
romance formations with -in, -ot, and so on. for these ancient periods, we do not 
know much about sociological and historical factors in name giving. this is of 
course different in the new english era. some late medieval names have survived, 
e.g., Geoffrey, John, Margaret, Peter, Thomas, and William. the renaissance had 
also given rise to greek and Latin names like Alethea, Ambrose, Caesar, Diana, 
Julia, Lavinia, Penelope, and Virgil. the reformation led to old testament names, 
such as Abraham, David, Esther, Ruth, etc. dynasties and literary works are a fur-
ther source of new names. some first names have come from family names ever 
since the elizabethan period, e.g., Ashley, Clifford. all the time, new names are 
being coined, from celtic or other areas. Middle class names (Hugh, Simon) seem 
to differ from lower class names (Wayne, Lee). 

insley does not go so much into the origin of family names. as everywhere, 
from the Middle ages, little by little, forenames were supplemented by patronym-
ics and nicknames, especially because of the initial paucity of christian names, and 
the increase of bureaucracy. 

as elsewhere, the development of fixed family names was a long process, going 
from south to north in this case. the usual types are mentioned here, too: patro-
nymics, geographical (appellative and proprial), occupational, and nicknames. in 
the last category, we encounter surnames like Shakespeare, or Lovejoy, with the 
original meaning ‘womanizer’. coincidentally, the last two are ‘satznamen’, com-
pounds consisting of a verbal stem plus an object or subject noun. 

damaris nübling and antje dammel describe the German personal name 
system, starting with the contemporary situation. the two-name system contains 
a forename and a family name, as in all Western europe. although the law allows 
a couple to choose the family name either of the husband or of the wife, in most 
cases the husband’s name is chosen for wife and children. up to the Middle ages, 
the germanic one-name system was in use. here too, the gradual development of 
the actual two-name system goes from south to north. the early germanic names, 
such as Bern-hard, or Hilde-gund (see below) almost died out in favour of christian 
names, such as Johannes or Katharina. surnames came into use for the same reasons 
as elsewhere (see under english). Likewise, the number of first names has been 
growing for centuries. derivation and diminutivization played a part here. religious 
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or factors of tradition played a greater part in West than in east germany. nowa-
days, secularizing and internationalizing factors play an ever-increasing role, so the 
number of names has expanded especially from the second half of the 20th cen-
tury. as in other european countries, the choice of a forename is now largely 
determined by the subjective, romantic criterion of euphony: does the name sound 
‘good’ or not? forenames have to be ‘fashionable’, whatever that may mean. they 
are no longer given the names of saints, ancestors, or rulers. additional forenames, 
however, continue to refer to tradition or religion, where a difference may still 
occur between evangelical and catholic names. according to modern law, first 
names must differentiate between boys and girls. as everywhere, women’s names 
are longer, and are more subject to fashion, innovation, and foreign influences. 

then, the authors turn to the history of the name system. as in old english, 
initially, many dithematic names were coined, which showed a wishing character 
in the beginning. as such, they were ‘programmatic’ names. in later stages, when 
coining such names became mechanic and lost the motivation, new systems were 
created. for instance, the genealogical principle of variation was introduced, where-
by the names of the children were composed of the four forename stems of the 
parents, e.g., Hildegund and Friedger were reconstructed as Friedhild, Gerhild, Hildg-
er, Gundfried. children’s names could also be formed on the basis of alliteration, 
e.g., Grimhilt, Gunther, Gernot, Giselher. however, these two strategies did not 
square with the principle that the second member of the compound had to indicate 
sex: the gender was masculine for men’s names, feminine for women’s names. sex 
and gender were still more related than nowadays. as elsewhere, a number of short 
forms saw the light. 

in family names, we see more or less the same types of initial motivation: pat-
ronymics ending in -mann, -sen (< son), an -s genitive, or simply nothing. the 
main motive appears to be occupational names, with or without metonymy (e.g., 
Müller ‘Miller’, the most frequent german surname). the third category concerns 
nicknames pointing to physical or psychological properties of the name-bearer. as 
a fourth subclass, the authors mention names derived from words for dwelling 
places (Busch ‘bush’). related to this are names of places and countries, e.g., 
Bayer ‘bavarian’; simply Wien ‘Vienna’. for austria and switzerland, names derived 
from appellatives for dwelling-places appear to be typical, e.g., names in -er, such 
as Hofer ‘farmer’; Zumbach ‘at the brook’. strong and weak genitives are typical of 
areas neighbouring the Low countries (e.g., Peter-s, Hein-en). in the rest of the 
german area, so-called nominative forms dominate (e.g., Schmitt ‘smith’). 

the Dutch personal name system in the Low countries, i.e. the netherlands 
and flanders (belgium) is covered by doreen gerritzen. in contrast with the papers 
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on english and german, not much is said about the germanic roots of the system. 
the author states that the pre-medieval one-name system was gradually replaced 
by a two-name paradigm consisting of a christian name and a surname, mostly a 
patronymic, a geographical name, an occupational name or a nickname. in hol-
land’s golden age, a three-name system was fashionable, for instance in the fol-
lowing example with two first names and two surnames: Dirck Ghijsbrecht Pellenzoon 
van Waetselaer. in the last example, a patronymic with -zoon ‘son’ and a geo-
graphical surname with van ‘from’ are combined. We can also mention such com-
binations as Pieter Corneliszoon Hooft (with a patronymic and a byname, referring 
in this case to a famous poet). the byname is called an alias name, which is very 
clear in such explicit instances as Willem Pietersz, alias Schijtgelt, a ‘satzname’ 
meaning ‘shit-money’. the suffix -zoon was abbreviated as -z, and disappeared in 
later generations, leaving just the genitive -s. as elsewhere, there were several fac-
tors in the development of the surname system: christianization, which replaced 
the bulk of the old germanic dithematic names, i.e. names with two stems of the 
type Hilde-brand, by christian names such as Johannes and Elisabeth, which in the 
beginning were of course too few in number. another cause of the introduction 
of surnames was the growth of the population, then beginning to be concentrated 
in towns and cities. Matronymics were rare and always had special motivations, as 
elsewhere. in 1796, napoleon’s civil code imposed the adoption of an official 
family name in flanders. in the netherlands, this occurred around 1811, at least 
theoretically, as only in 1934 were family names established officially: it had to be 
the father’s name until 1998, when parents were allowed to decide themselves 
whether their children would bear the father’s or the mother’s surname. in belgium, 
this change of law is still under discussion. in the Low countries, there is a con-
siderable freedom concerning the choice of the first name. in contrast with the 
german situation, in these two countries, a distinction between boys’ and girls’ 
names has not been imposed. on the other hand, forenames should be decent and 
not identical to family names. nevertheless, belgium is still somewhat stricter 
regarding the choice of a first name than the netherlands, especially for the or-
thography. a phonetic spelling like Ansjeliek for Angélique is accepted in the neth-
erlands, not in belgium. as in most other areas, the first name precedes the fam-
ily name, except in official enumerations and the like. as elsewhere, in the dialects, 
modern nicknames have come into use since family names became fixed, and lost 
their initial sense. in certain flemish areas, we still encounter the order [byname + 
forename], but this system is on the decline in favour of the reverse order, which 
is the normal order for first name and surname anyway. 
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the French personal name system was dealt with in detail by the late Martina 
Pitz. somewhat later than in the netherlands (2005), french parents acquired the 
right to decide themselves whether their children would bear the father’s or the 
mother’s surname.

the origin of french forenames is mainly to be found in the gallo-roman era. 
some celtic names like Brice have been maintained thanks to christian support. 
until the present day, the french forename system has been dominated by tradi-
tional christian name lore containing hebrew, greek, Latin, celtic, and ger-
manic elements. yet, from the Merovingian era, there has been a considerable 
germanic, especially frankish influence. however, the germanic dithematic names 
were not understood, and romanized, e.g., Walt-hari > Gautier, Willi-helm > Guil-
laume, Bern-hard > Bernard, Hluthu-wīgaz (Ludwig) > Clovis > Louis. from the 
10th century, the number of these forenames decreased rapidly, whereby it is 
uncertain whether this process is due to or a consequence of the advent of by- and 
surnames. Whilst in the 12th century, favourite men’s names were still of ger-
manic origin (Guillaume, Gautier, Robert, Renaud, Raoul…), in the 13th century, 
we see a considerable increase of christian names due to an increase in popular 
piety (Jean, Pierre, Simon, Nichole, Etienne, Jeanne, Marie, Isabel…). concerning the 
formation of forenames, it is well-known that in the 7th century, Latin endings 
faded away, also in names, so first names often became ambiguous between mas-
culine and feminine (Claude, Dominique, Camille…). to avoid this, the definite 
article was often added, which is still visible in surnames derived from them (Le-
martin vs. Lamartine). for the same reason, many suffixed hypocorisms were formed 
(Paul-in, Claud-el, Paul-et, Paul-at, Paul-ot, Paul-in-et…). old germanic second 
stems became suffixes as well (Mich-ard, Mich-aud, Jak-ier). apocope and redu-
plication have been applied until the present day (Coco < Colette). compounds 
have been coined (Jean-Paul, Marie-Louise…). Women’s names were derived from 
men’s names, ending in -e (Albert-e, Paul-e…), -ie, -ine, -ette; these are no longer 
fashionable. for men, forenames of germanic origin have become popular (Gilbert, 
Hubert; Thierry, Bertrand, Richard). after World War ii, anglo-american influence 
can be observed (Dany, Freddy, Harry, Johnny). as in all europe, a number of new 
forenames have been introduced from 1968, coming from any area in the world.

as elsewhere, there is an evolution from the one-name to the two-name system, 
starting with nicknames and other bynames, and ending in the establishment of 
family names. the first people to bear surnames were of noble origin. from the 
11th/12th century, patronymics of the type X filius y were formed, geographical 
names or nicknames could be added to this pattern, e.g., Pierre [li filz] Guillaume 
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d’Arras, Jehan [dit] la Chievre du Hamel. because of the growth of the population, 
and the formation of towns and cities, the use of surnames spread to other class-
es. in 1539, the regulation of Villers-cotterets gave rise to a civil code, which 
furthered the adoption of surnames. this was corroborated by the introduction 
of church registers at the council of trent in 1547. both events furthered the 
process of surnames becoming hereditary. in the formation of family name types, 
patronymics played a major part. in this process, germanic suffixes were often 
used: (Acc-ard, Bern-ard, Bern-ier, Mich-aud…). as elsewhere, matronymics were 
rare. however, these so-called patronymics can be seen as ordinary bynames ac-
cording to the author. this moot question pops up repeatedly. the high fre-
quency of surnames like Martin (with its derivations: Martinet, Martinon…), Michel 
(with Michelet, Michelin…), and so on, is out of all proportion to the frequency 
of the related forenames in the late Middle ages. by contrast, it squares well with 
the high frequency of the related patron saints. this fits in with the numerous 
surnames of the type Saint-Martin, Saint-Michel, Saint-Paul, Saint-Remi, Saint-
Etienne, which apparently are mostly not bestowed after a place, but after the 
patron of the baptismal church in question. therefore, if we want to classify sur-
names, we should bear in mind that there exists a category of surnames that are 
not father’s names. in my view to call them ‘bynames’ does not solve the problem. 
the category of ‘bynames’ is often used as a waste-basket for unclassifiable names. 
as elsewhere, french surnames may have originated as geographical names, with 
a preposition (e.g., Darras, Demetz) or without (Arrambourg, Bretteville, Espagne), 
or in the form of inhabitant names, with an article (e.g., Lebreton, Lallemand) or 
without (Picard). especially in the countryside, terms for dwelling-places occur: 
Duval ‘from the valley’, Dupont ‘from the bridge’. occupational names are, for 
instance: Boulanger ‘baker’, Cordonnier ‘shoemaker’, Fèvre or Lefèvre ‘blacksmith’, 
etc. Metonymy is sometimes found here: Marteau ‘hammer’. the last category 
comprises nicknames of all kinds: Petit/Lepetit ‘small’, Noir/Lenoir ‘black’, etc. 
names such as Lévêque ‘bishop’, Leroi ‘king’ are classified among the nicknames. 
Likewise kinship terms (Lefils ‘son’, Lepère ‘father’) as well as animal names (Le-
loup ‘wolf ’, Lechat ‘cat’), which generally seem to refer to personality features. as 
elsewhere, ‘satznamen’ (taken in a rather wide sense) play a considerable part: 
Boileau ‘drink-water’, Quinement ‘who does not lie’, Grosjean ‘fat john’. as for the 
frequency of all these name classes, it should be pointed out that not names of 
dwelling-places like Dupont are as numerous as people seem to think, but rather 
patronymics (Martin, Bernard, Richard). 

Laimute balode and ojārs bušs deal with the Latvian personal name system. 
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Pre-christian forenames are not well attested. in 12th and 13th century chron-
icles, we encounter some old Latvian personal names, especially of tribal chiefs. 
in that time, Latvians bore mainly dithematic names, e.g., Tali-baldus ‘wide+reign’ 
(still a contemporary first name: Tālivaldis), Wari-gribbe ‘power+want’. Monothe-
matic names also occurred: Gaile. from the 12th to the 15th century, german 
missionaries tried to eradicate these ‘pagan’ formations and to replace them by 
(Low german) christian names. thus, biblical names were introduced. a few of 
them have remained until now (Indriķis < Hindrik). Latvian forenames of the 15th 
and 16th centuries are: Andres, Hinrick, Hansz, Pauwel, Jacobus; Margrethe, Ilske, 
Magdalene, Anna, Katherine, etc. from the 17th century, Latvian formations have 
been on the increase: Ansis, Jānis (< Johannes). in the 17th century, Latvia was 
under swedish rule, which gave rise to scandinavian based names like Ivars, 
Gunārs, Gustavs, Ingrīda, furthered by the popularity of scandinavian literature 
in the 20th century. an onset of truly Latvian first names came at the end of the 
18th century. at that time, the inventory of forms was still limited. in the last 
quarter of the 19th century, nationalism brought about more truly Latvian names, 
such as Guntis, Dainis for men, and Velta, Aina for women. nowadays, a number 
of Western european, especially anglo-saxon names have come in: Roberts, Ralfs; 
Laura, Samanta . 

the making of the contemporary Latvian family name system goes back to the 
first half of the 19th century. an important factor was the liberation of serf farm-
ers by tsar alexander i, which called for the introduction of surnames for all 
farmers. on the other hand, in big cities, the need for a surname had already 
arisen. as everywhere, family names developed out of nicknames and other by-
names. the main motivation appears to be the occupation of the person to be 
named, e.g., Kalējs ‘blacksmith’. surnames like Beķeris ‘baker’, Brūveris ‘brewer’, 
or Melderis ‘miller’ are german borrowings. a geographical source is to be found 
in Lībietis ‘Livonian’, Leitis ‘Lithuanian’, Prūsis ‘Prussian’, etc. other surnames were 
derived from nicknames, e.g., Garais ‘long’, Mazais ‘short’, Lielgalvis ‘big-headed’. 
a number of other surnames go back to denominations for animals and plants, 
e.g., Balodis ‘pigeon’, Vilks ‘wolf ’, Ozols ‘oak-tree’. surnames are often formed by 
suffixes like -iņ(š), or -īt(is), which in appellatives are diminutive suffixes. a gram-
matical peculiarity of Latvian surnames is the distinction between masculine and 
feminine forms according to the sex of the name-bearer. Masculine nominative 
suffixes are (as in appellatives) -s,-š, -is, -us, -a, -e. the last two can be feminine 
as well, except if functioning in contrast: Balodis vs. Balode. a number of surnames 
were borrowed from other linguistic areas, e.g., scandinavian (Karlsons), so much 
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that -sons became a surname suffix. still more are of german origin: Grīnbergs (< 
Grünberg), Freimanis (< Freimann), Bušs (< Busch); of Polish origin are, e.g., Dom-
brovskis, Jankovskis .     

some are russian: Petrovs, Markovs. a few are italian, but remained unin-
flected: Rosini, Martini. in the soviet era, the russian three-name system (see 
below) was introduced. colloquially, forename and patronymic were used as one 
unit. after this era, the two-name system was restored. finally, nowadays, two first 
names can be given, and even two surnames combined. 

the Lithuanian personal name system is dealt with by Vitalija Maciejauskienė.
the author starts from contemporary name giving, and distinguishes between 

official and unofficial uses. officially, here too, there is a two-name system of [first 
name + family name]. as almost everywhere, family names are inherited from the 
father’s family name. feminine forms are derived from the father’s name by means 
of the suffixes -aitė, -ytė, -utė, and ūtė, which are added according to the ending 
of the father’s name, e.g., Rimšaitė < Rimša, Skinkytė < Skinkis, Žitkutė < Žitkus. 
in case of marriage, the wife can take the husband’s surname, whereby, as a rule, 
the suffix -ienė is added: Dausienė < Dausa. since 2003, it is also possible to add 
the suffix -ė, as in: Agilbė < Agilba. in a colloquial context, the official model 
undergoes various changes, on linguistic and extralinguistic grounds. either the 
forename, the surname, or a nickname can be used on their own. forename and 
nickname can be combined, several suffixes added to women’s names. as elsewhere, 
the development of the pattern [forename + family name] went slowly and took 
several centuries for its completion. in the anthroponymy of the 15th to the 17th 
century, three types in the naming of persons prevail in historical sources. the 
first is the one-name system. Later on, we find first names plus bynames derived 
from appellatives, e.g., Czeputis doilida ‘carpenter’, Bartlomiej, bojarzin ‘bojar’, or 
near-patronymics as in Zygmunt, Pawlow zięc ‘Paulius’ son-in-law’. real patronym-
ics can take Lithuanian suffixes such as -aitis, -onis, -ūnas, -ėnas (Mykolay Petru-
taytis, Michno Dawtortonis), slavic suffixes (Adam Sruogiewicz), or no suffix at all 
(Jan Alksnis). at the same time, three components show up: Stefanus Andruszko-
wicz Jatolgowicz .  

the prevalent pattern is [forename + patronymic]. Little by little, the surname 
becomes inheritable, and hence, a real family name. as elsewhere, the nobility 
started this pattern from the 15th century. the first family names of people in 
cities were attested in the beginning of the 16th century; those of farmers by the 
end of it. the system spread rapidly in the 17th century. in the 18th century, the 
process ended. however, after the incorporation of Lithuania in the russian em-
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pire in 1795, a three-name system originated, as in russian, where the father’s 
name was added, or rather inserted, though not always in a consistent way, e.g., 
Mykolas sūnus Jokūbo Grigžentis; Juozapas Simonov Avinaitis [= forename + father’s 
name with slavic suffix -ov + family name]. the same applies to the naming of 
women, e.g., Kačergytė Angelė, Jono [= family name + forename + father’s name]. 
after independence, the three-name system was abolished in favour of the two-
name pattern, where patronymics have prevailed as family names. Morphologi-
cally, Lithuanian family names underwent a slavization, especially in the 18th–19-
th centuries. Lithuanian suffixes, especially patronymic ones, were replaced by 
slavic suffixes of the -sk- type (-auskas, -inskas, -skis). these or -avičius, -evičius 
were added to suffixless family names. finally, family names could be translated 
into Polish or russian, whereby their structure was altered. as for contemporary 
family names, names with the Lithuanian patronymic suffixes -aitis, -onis, -ūnas 
developed out of the patronymics of the 16th–17th centuries. the family name 
suffixes -avičius, -evičius show that family names could derive from patronymics, 
and were slavicized or borrowed. nowadays, names with the slavic -sk- type suf-
fix are the most frequent. Many names are not suffixed at all, e.g., Balsys, Gird-
enis, Vaivada. Most of them go back to nicknames. the main sources of Lithua-
nian family names as to their origin are christian (60%), and baltic (30%). among 
the latter, we find those that come from dithematic personal names, e.g., Tvirbu-
tas, Vilmantas. other names of Lithuanian origin go back to terms for dwelling-
places, e.g., Kalniškis ‘from the mountain’, to occupational terms, e.g., Dailidė 
‘carpenter’, to ethnonyms, e.g., Lietuvys ‘Lithuanian’, to nicknames, e.g., Kreivys 
‘crook-legged’, or to animal and plant names, e.g., Vilkas ‘wolf ’, ąžuolas ‘oak-
tree’. only few names go back to place names, e.g., Kaunietis < Kaunas. there 
are about 55 000 different Lithuanian family names. 

the choice of first names is free. however, there are about 4 000 first names 
that are recommended by linguists, and represent tradition. they were brought 
together in a dictionary, with their etymology. several strata are distinguished. 
first, there are the ‘old pagan names’, which can be dithematic (Vytautas ‘saw 
people’), or monothematic (Kęstutis < kęsti ‘suffer’). a second stratum consists of 
christian names. full and short forms are official (Kazimieras – Kazys; Simonas – 
Simas). the third stratum originated in the 20th century, and displays a plethora 
of new names, as in other countries, but here derived from appellatives, ethnonyms, 
mythonyms, place names, and the like, or taken from literature. a few new fore-
names were borrowed from other languages, e.g., Aivaras, Edita. this situation 
seems to go together with the fact that 40% of modern forenames are not in the 
above dictionary, and hence, are not considered ‘Lithuanian’. 
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the last paragraph is about modern nicknames, i.e. unofficial personal names, 
often indicating some physical property of their bearer (Žilius < žilas ‘with gray 
hair’), an occupation (Batsiuvys ‘shoemaker’), or a personality feature (Vanagas 
‘hawk’). other nicknames refer to kinship relations, such as ‘son-in-law’, or to 
dwelling-places. thus, it appears that the same motivations show up repeatedly, at 
all times and places. 

karlheinz hengst discusses the Russian anthroponymic system. since russian 
belongs to the slavic, hence the indo-european family, we see a more or less 
similar development as in germanic and baltic. (note that the Latin system of 
the romans shows a quite different system, probably due to etruscan influence). 
however, there is an important difference in that russian has always had a two-
name and a three-name system, the use of which depends on the social context. 
the author is aware of the different factors that influence the russian personal 
name system(s), but cannot go into this in detail. he discusses the development 
of forenames (Michail, Nadežda) with unofficial variants (Mika, Nadja). hy-
pocorisms are coined as well: Lala for Lena. Motives for name-giving are: 1) 
honouring ancestors or friends, 2) referring to popular personalities, 3) aesthetic 
reasons, 4) being original or unique. historically, we can distinguish four stages: 
i) old slavic names like Dobromysl, Mirogost’, Nekras; ii) calendar or canonical 
names such as Sergej, Marija, Sofija; iii) more recent names: Gelij, Ideal, Stratosfera, 
ėlita (from the early soviet period), and iv) modern name variants, usually from 
Western european languages: Majk, Kristina. at present, the religious factor again 
gains some weight. 

in the beginning, there was the indo-european one-name system. the appel-
lative origin is still clear from forms like Volk ‘wolf ’, Dobrynja < dobr- ‘good’. 
from the Viking era (9th c.), scandinavian names like Igor, Oleg and Ol’ga have 
remained. as names for monarchs, dithematic formations with second stems like 
-slav and -mir prevailed: Gostislav, Putislav, Jaroslav, Ostromir, Vladimir. as else-
where, in old russian we find already suffixed short forms and hypocorisms, e.g., 
ending in -ilo: Putilo, Tomilo, or in -jata: Gostjata, Putjata. corresponding feminine 
forms such as Krasava or Milava are rarely encountered. Women were called 
after their father, e.g., Jaroslavna, jaroslav’s daughter, or after their husband. 
christianization in the 10th century furthered the rise of christian names: Andrej, 
Aleksandr, Vasilij; Elena, Irina. the sources are well known: greek, Latin, hebrew, 
aramaic, and syrian; cf. also Ivan, Marija, Anna. such names even enhanced the 
phoneme inventory of russian: the sound [f] came into being with names like 
Filipp, Sof’ja (with greek phi), Feodor, Timofej (with greek theta). yet, until the 
17th century, pagan names persisted. these names were designed to deceive evil 
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spirits, e.g., Durak ‘dummy’, Istoma ‘weakness’, Nevedom ‘unknown’, Nekras ‘not 
handsome’. however, Peter the great forbade such non-christian forms. Little 
by little, names have been borrowed from Western european sources, especially 
from the end of the 20th century. suffixes abound; officially, over 100 for men’s 
names, 55 for women’s names, unofficially even over 600, which has resulted in 
a plethora of hypocorisms. 

as surnames, patronymics, and sometimes matronymics, are to be found in 
the oldest written sources. they were formed from adjectival short forms and the 
element syn ‘son’. after the 12th century, only suffixes remain: -ov/-ev, -in, and 
-ič, later -ovič/-evič for the nobility, e.g., Mikita Andreevič. Monarchs with real 
estate introduced names in -skij derived from place names. from the 14th to the 
17th century, we find a lot of variation. to properly indicate their descent, mon-
archs included the name of their grand- and even great-grandfather, which could 
lead to a four-name system. this could extend to other social classes. since the 
16th century, we encounter the three-name system [forename + patronymic + 
family name], e.g., Boris Fedorovič Godunov. this was preceded by the stage 
[forename + patronymic + byname]. by the end of the 17th century, the nobil-
ity possessed a family name, which for them became obligatory in the 18th cen-
tury. gradually, this pattern spread to other social classes. however, it was the 
soviet administration that finally made family names official in the 20th century. 
by contrast, the three-name system remained obligatory only in official documents 
and at big festivities. as everywhere, bynames have played an essential role in the 
history of russian anthroponymy. for their origin, the same motivations are en-
countered. the use of bynames and pseudonyms is unofficial. in addition, inter-
net nicknames (nikis) have been introduced. until the present day, the three-name 
system has been official, although there is a recent tendency to adopt the Western 
two-name system of [forename + family name], especially in the media (cf. 
Vladimir Putin). note, however, that this development was prepared by 19th cen-
tury russian literature, where we encounter Anna Karenina, and the like. the use 
of [forename + patronymic] is standard, but less official, used by young people 
in front of adults, as well as among less familiar acquaintances, and also when 
one speaks about a third party. fathers’ names are a sign of respect. on the 
other hand, mothers’ names are promoted, if only since many children grow up 
without a father. the use of the father’s name by itself is common among the 
inhabitants of a village. only in contexts of familiarity and friendship can fore-
names and their short forms be used. 

the Basque personal name system is dealt with by henrike knörr. basque is 
a non-indo-european language, spoken only by 750 000 basques in basque coun-
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try. further, there are still 100 000 speakers in spain, france, and in north and 
south america. the language contact with spanish and french is also visible from 
the personal name system. in the roman era, Latin as well as basque names oc-
curred. inscriptions of the first centuries show such names as Andere ‘woman’, 
Nescato ‘girl’ (with diminutive suffix -to), Cison < gizon ‘man’, Ummesahar ‘old 
child’. the presence of numerous palatalized forms with diminutive sense is strik-
ing, e.g., Xembus < *Sembe. some of those elements are found back in the Mid-
dle ages: Umma ‘child’, Jaun Umea ‘mister child’ (with the definite article -a), 
Gizon ‘man’. since the 10th century, we have a relatively big repertory of per-
sonal names at our disposal (especially from the ancient kingdom of navarra). 
basque adaptations of Latin and romance are frequent, e.g., Dominicus > Dominiku, 
with the feminine derivations Domeka and Domikusa; Jacobus > Jakue, Jakobe, 
Jakube. another example of language mixture is Ochoa < otso ‘wolf ’, with definite 
article, next to the spanish equivalent Lope, taken over in basque, as such, and 
also with a diminutive suffix: Lopeco. afterwards, the patronymic suffix -i(t)z (< 
lat. -ici) was added: masc. Lopeitz, fem. Lopeitza . Lope is found back in the place 
name Lopetegi ‘Lope’s dwelling-place’, which in turn became a family name, in the 
same form. among medieval names, we often encounter seme ‘son’ in the palatal-
ized form Cheme (14th c.), or with the diminutive suffix -no: Semeno, which de-
veloped into Semen, Ximen, etc. from the patronymic Semen(o)iz the very frequent 
name Jiménez was formed, which spread all over the iberian Peninsula, and Latin 
america. basque names became popular among jews in basque country, e.g., 
Salomón Ederra ‘salomón the handsome’. in the Middle ages, five name types 
occur: the forename by itself, forename with nickname, with patronymic, with a 
geographical name, or a combination of these types. as forenames by themselves, 
we find Antso < Santso < span. Sancho < lat. Sanctius, Azeari < Azenari < lat. 
Asinarius. the pattern [forename + byname] displays the usual motivations of 
bynames: physical properties (Orti Belça ‘orti the dark), personality traits (Garcia 
Vicinaya ‘garcia the opportunist’), occupations (Domicu Zamarguina ‘domicu the 
furrier’), animals (Eneco Beya ‘eneco the cow’), and clothing (Sancho Abarca 
‘santso the sandals’). in the pattern [forename + patronymic], the father’s name is 
suffixed with -iz (< lat. -ici), e.g., Lope Garceiz ‘Lope, son of gartze’, or with the 
basque genitive -rena, as in Garcea Ansorena ‘gartze of antso’. the pattern [fore-
name + geographical name] indicates dwelling-places or settlements: Domicu Iturr 
Aldeco ‘domicu from the source’, Maria Ipuça ‘Maria from guipúzcoa’. these types 
can be mixed or combined. as elsewhere, this medieval pattern with bynames 
gradually led to inheritable surnames, i.e. family names. the process was com-
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pleted in the 16th century. officially, this was confirmed by law in france in 1792, 
in spain in 1870. the great majority of family names go back to geographical 
names, but the other types are represented as well. 

highly frequent are hypocorisms, derived from forenames, and accepted in civ-
il and religious documents, e.g., Michelco ‘little Michael’, Juanco/Johango ‘little john’, 
Mecheri ‘little emeterius’ (dim. from Meteri < lat. emeterius). until the present day, 
we encounter such forms, often developing into autonomous first names, e.g. Ber-
nart > Bernat > Beñat. these hypocoristic forenames were believed to be truly 
basque, e.g., Cherran < cat. Ferran ‘ferdinand’, Menete < fr. Bernadette . 

early Modern times saw the return of the majority of traditional basque fore-
names, which before had to give way to spanish and french formations, and were 
pushed back to private usage. sabino arana (1865–1903), founder of the national-
ist party of basque country, brought about a real landslide with his list of saints’ 
names, published posthumously in 1910 by Luis de eleizalde breñosa. arana’s 
extreme prejudices led to the unwarranted systematic use of the suffix -a for men’s 
names (Joseba ‘joseph’), and -e for women’s names (Josebe ‘josepha’), thereby fol-
lowing the idea of the priest P. P. astarloa that boys crying at their birth formed 
the sound -a, whilst girls were supposed to utter -e. apart from some neologisms, 
the list contained also traditional names like Mikel and Txomin (in fact a hypocorism 
derived from Domingo). arana’s proposals were at first rejected by the church and 
by intellectuals, but tolerated by subsequent regulations. however, franco’s vic-
tory led to the prohibition of basque names until 1957, when a new law again 
allowed for them provided there was no alternative spanish counterpart. basque 
names, including (former) hypocorisms, became completely legitimate in 1977. in 
recent times, various factors play a role in name giving: the local situation, parents’ 
political opinion, and so on. in france, the pattern [first name + family name] is 
obligatory; in spain it is still unofficial, which allows for adding the father’s name, 
e.g., Idoia Etxeberria Landaluze. basque usage opts for the continuation of the 
maiden name after marriage. another usage is to identify each other by using the 
name of the place of birth, e.g., Tolosa ‘the one from tolosa’, sometimes in di-
minutive form: Toloxa .  
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LaiMutė baLode
Latvi jos  univer s i tetas

Moksl inių tyr imų kryptys : baltų onomastika, latvių hidronimi-
ka, latvių antroponimika, leksikologija ir leksikografija.

Laimutis bilkis 
LietuVių heLoniMų daryba. 
Priesaginiai ir Priesagėtieji 
heLoniMai
Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2008, 497 p.
isbn 978-609-411-018-4

ne kiekviena tauta ir ne kiekviena kalba gali didžiuotis nuodugniai ištyrinėjusi 
visus savo vietovardžius, juolab mikrotoponimus. anglai visada pabrėžia turintys 
išsamų agronimų (laukų pavadinimų) žodyną (English Field-names: A Dictionary . 
editor john field, devon: david & charles, 1972). kitose šalyse (Škotijoje, Šve-
dijoje) taip pat labai domimasi laukų vardais. Plačiau tiriami įvairių kraštų oronimai, 
arba kalnų pavadinimai (taip pat ir Lietuvoje – žr. Vanagas 1973, kačinaitė 2008). 
tačiau pasaulinėje onomastikoje kol kas nepaskelbta nė vieno tyrimo, kuriame 
būtų nuodugniai ir visapusiškai išanalizuoti plačios teritorijos pelkėtų vietų pava-
dinimai, arba helonimai. beje, gal dėl tyrimo objekto sąlyginio nepopuliarumo net 
ir terminas helonimai dar nėra paplitęs teorinėje onomastikos literatūroje.

Lietuvių vardyno tyrėjas Laimutis bilkis daktaro disertaciją Lietuvių priesaginės 
darybos helonimai (apgintą 1998 m.) prieš porą metų paskelbė kaip išsamią mono-
grafiją Lietuvių helonimų daryba. Priesaginiai ir priesagėtieji helonimai. Vilnius: Lietu-
vių kalbos institutas, 2008, 500 p. (apie 200 puslapių – įvairios rodyklės – taip pat 
reikalinga ir labai vertinga monografijos dalis). knyga patraukli ne tik įspūdinga 
apimtimi, bet ir skoningu, elegantišku viršelio apipavidalinimu.

knygoje, kurią sudaro trys skyriai, pirmą kartą lietuvių kalbotyroje išsamiai tiria-
mi lietuvių helonimai, tiksliau, pelkėvardžių sufiksacija. Įvade (9–30 p.) pirmiausia 
labai trumpai aptariami svarbiausi lietuvių toponimikos darbai (tam skirta vos pusan-
tro puslapio). atsitiktiniam skaitytojui susidaro įspūdis, kad šiame bare dar nedaug 
padaryta, nors yra ne taip (plg. platesnę apžvalgą naujausiame leidinyje Lietuvos 
vietovardžių žodynas, i t., 2008: XXV–XXX). kiek plačiau įvade aptariami helonimų 
tyrimai pasaulyje (atitinkamos tematikos straipsnių paskelbta rusų, ukrainiečių, bal-
tarusių, lenkų, latvių, vokiečių (viena daktaro disertacija) onomastikoje).
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knygoje nuodugniai aiškinami onomastikos terminai, daugiausia dėmesio skiriant 
svarbiausiam terminui helonimai, t. y. balų, raistų, pelkių vardai, argumentuotai 
grindžiama šio termino reikmė ir santykis su platesniu terminu hidronimai . Helo-
nimas, kaip tarptautinis graikų kilmės terminas, įsivestas, nusižiūrėjus į slavų kalbų 
onomastiką. situacija daugiausia lyginama su slavų – rusų, baltarusių, ukrainiečių, 
lenkų, čekų, makedonų – onomastikos terminologijos sistemomis. beje, šį terminą 
pastaruoju metu gana dažnai vartoja ir latvių, ir estų onomastai. Monografijoje yra 
ir kitų gerų naujų terminų, pvz., priesaginė transonimizacija, antropohelonimai. aiš-
kiai parodomos terminologijos problemos: fiziografinių terminų daugiareikšmišku-
mas, leksemų priklausymas keliems semantiniams laukams. Žinome, kad pelkėtų 
vietų fiziografinės savybės kinta: balos tampa pievomis, dirvomis ir pan. aptariama 
ir aktuali bei diskutuotina mikrotoponimo apibrėžimo problema. Labai trumpai pa-
minėtas hidronimų norminimo aspektas. abejotina, ar helonimų superklasėje kaip 
subklasės minėtini ir griovių, šaltinių, versmių, tvenkinių ir pan. pavadinimai.

Monografijoje pasigendama analizuojamos medžiagos šaltinių aprašymo – ma-
tome labai „margą“ toponiminę medžiagą – rinktą tiek iš gyvosios kalbos, tiek iš 
rašytinių šaltinių – tačiau neįvardytas šios medžiagos kiekis. Platus, diskutuotinas, 
probleminis ir tiriamo objekto ratas, pavyzdžiui, ar priesaginis helonimas padarytas 
iš apeliatyvo (ypač iš augalo ar gyvūno pavadinimo), ar iš atitinkamos šaknies as-
menvardžio (Grybinė < grybas ar Grybas, Kurmiškės < kurmis ar Kurmis, Kurmys).

antroje monografijos dalyje analizuojami priesaginiai helonimai. kaip įprasta, 
vietovardžių tyrimai pradedami nuo darybos. autorius remiasi aleksandro Vanago 
pagrįstu sąvokų darybinė analizė ir morfeminė analizė skyrimu. Priesaginiais helonimais 
vadinami vietovardžiai, kurių priesaga yra darybos afiksas (31 p.). tačiau ir čia pasi-
taiko keblumų, kai sunku ar net neįmanoma atskirti priesaginio apeliatyvo nuo prie-
saginio toponimo (ypač deminutyvų atvejais). autorius pagrįstai linkęs tokius helo-
nimus laikyti priesaginės darybos vediniais, o ne priesagėtaisiais (naujas terminas!). 
Monografijoje pripažįstama, kad esama helonimų, kurių darybą galima traktuoti 
keleriaip; autoriaus teigimu, tokių yra nedaug, tačiau konkretūs helonimų pavyzdžiai 
verčia tuo suabejoti (žr. toliau). Priesagėtiesiems helonimams skirtas paskutinis – 
trečiasis – trumpiausias ir problemiškiausias – skyrius. autorius ir pats pripažįsta, kad, 
deja, išskiriant priesaginius ir priesagėtuosius helonimus, neišvengta reliatyvių bei 
subjektyvių sprendimų (33 p.). tai patvirtina daugelis konkrečių pavyzdžių.

sveikintinas monografijai pasirinktas sisteminimo principas visus analizuojamus 
helonimus skirstyti pagal darybos afiksų kilmę. tai helonimų analizę daro siste-
mišką ir leidžia jų darybą palyginti su bendrinių daiktavardžių sufiksacija, išskirti 
specifines priesagas. Pagal darybos aiškumą helonimai skirstomi į tris grupes: aiškios 
darybos (i grupė), abejotinos darybos (ii grupė) ir neaiškius, problemiškus helo-
nimus (iii grupė). Šis skirstymas labai sąlygiškas – bėgant laikui išsiaiškinus pama-
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tinį žodį pogrupiai bei jų pagrindu sudarytos statistinės diagramos gali kisti. be to, 
neretai ir pirmojoje grupėje analizuojami labai abejotinos darybos helonimai, pvz., 
Kazlaupiškis: teigiama, kad jis kilęs iš dabar nežinomo upės vardo Kazlaupė ar pan. 
(85 psl.). aiškios darybos helonimų darybinis aspektas papildomas ir semantine 
analize. Įdomūs kuopinės reikšmės daugiskaitiniai helonimai: Oželiai, Beržukai . 
Pritartina autoriaus nuomonei, kad iš būdvardžių padaryti helonimai pasižymi ypa-
tybės turėtojo semantika (Žalelis).

Monografijoje priklausomai nuo etimono išskiriamos dvi pagrindinės pelkėvar-
džių grupės: vediniai iš apeliatyvų (priesaginė onimizacija) ir vediniai iš onimų 
(priesaginė transonimizacija).

dėl kai kurių helonimų interpretacijos kyla abejonių, pvz.: prie vedinių iš kitų 
helonimų paminėtas pelkėvardis Balikė kildinamas iš pelkėvardžio Bala (44 p.), bet 
nėra jokių komentarų, ar Bala taip pat užrašytas tame pačiame valsčiuje, ar yra 
kitų argumentų, kodėl atmesta apeliatynės (fiziografinės) kilmės versija. neretai 
pasigendama papildomų nuorodų, ypač tais atvejais, kai pamatiniu žodžiu nurodo-
mas kitas vietovardis.

kai kur vertėtų atskirų helonimų analizę papildyti, pvz.: Baravykinukė aiškinama 
kaip vedinys iš upėvardžio Baravykinė (45 p.), bet Vanago Lietuvių hidronimų eti-
mologiniame žodyne šis upėvardis siejamas su kito raisto vardu Baravykynas (Vana-
gas 1981: 58). kitas pavyzdys: Moliūgiškis ramygaloje kildinamas iš būdvardžio 
moliūgas ,pilkšvai rusvas, gelsvas‘, tačiau niekur nenurodomas šio tarminio adjek-
tyvo paplitimo plotas (85 p.).

Monografijoje pateikiama daug gerų, novatoriškų toponimų kilmės aiškinimų: 
ligi šiol dauguma helonimų nebuvo etimologizuoti. tačiau dažnai kyla rimtų abe-
jonių dėl pelkėvardžių kilmės, ypač deantroponiminių helonimų grupėje. tik keliais 
atvejais išnašoje pastebima, kad informantas ar pateikėjas nurodo helonimo ryšį su 
asmenvardžiu, t. y. kad pelkė priklausė konkrečiam asmeniui ar pan. Visgi dažnai 
siejimas su asmenvardžiu atrodo labai hipotetiškas, ypač kai asmenvardis rekons-
truojamas, pvz.: Vėpariškė aiškinamas pamatiniu žodžiu (rekonstruotu asmenvardžiu) 
*Vėparis, bet visai galima jį sieti su apeliatyvu vėparis ,vėpla, žioplys‘ (80 p.); 
Skrambliškis kildinamas iš rekonstruoto asmenvardžio *Skramblys, nors galima 
sieti ir su lie. apeliatyvu skrámbla ,senas, sudžiūvęs gyvulys ar žmogus‘ (71 p.); 
Kadaikiškis, autoriaus teigimu, greičiausiai atsiradęs iš asmenvardžio *Kadeikis, plg. 
Kadys (70 p.); Kepiškis – iš *Kepys (70 p.). tačiau visais šiais atvejais helonimo 
deantroponiminė kilmė tik spėjama. Palyginti labai daug pavyzdžių pelkėvardžių, 
kurie grindžiami neužfiksuotais asmenvardžiais (Tūtiškis, Žibritiškis ir daug kitų). 
keisčiausia, kad visi šie helonimai priskirti pirmajai grupei, t. y. aiškios kilmės ir 
aiškios darybos vietovardžiams. abejotinas ir kai kurių kitų helonimų kilmės aiš-
kinimas, pvz.: Kleboniškis drąsiai kildinamas iš asmenvardžio Klebonas, nors visai 
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tikėtinas būtų siejimas ir su apeliatyvu klebonas (70 p.); Dederviškiai abejojant 
(tačiau priskirtas i grupei!) siejamas su rekonstruotu asmenvardžiu *Dedervys bei 
lyginamas su apeliatyvu dedervys ,tokia beriamoji liga‘ (72 p.), nors šios leksemos 
semantika pelkėvardžio motyvacijai netinka; Kiurkliškė hipotetiškai siejama su re-
konstruotu asmenvardžiu *Kiurklys (taip pat analizuojamas pirmoje, t. y. aiškios 
darybos, grupėje), nors palyginimas su apeliatyvais kiùrkė ,menka, sulinkusi mo-
teris‘ ir kiurklys ,rėksnys, krioklys (apie vaiką)‘ (76 p.) atrodo daug patikimesnis.

gal kiek per drąsu teigti, kad tiek daug analizuojamųjų helonimų padaryta iš 
rekonstruotų asmenvardžių, todėl tik su išlyga galima priimti autoriaus išvadą (87 p.), 
kad „[...] su priesagomis, kilusiomis iš *-isko-, užfiksuota 1519 helonimų. daugu-
mos jų pamatiniai žodžiai yra aiškūs – tokių net 98,5 %.“ 

ypač daug abejonių kyla dėl iii grupės helonimų, pvz.: Barakas – labai tikėti-
na, kad tai darybiškai pirminis toponimas < barakas, o ne priesaginis darinys, juo 
labiau kad ši priesaga toponimijoje labai reta (49 p.). abejotina ir helonimo Ber-
žučiukas (42 p.) kildinimas iš beržutis, o ne iš beržas; veikiausiai tai dviejų priesagų 
vedinys. daugeliu atvejų galima būtų minėti ne vienos, o kelių priesagų derivatus: 
Guželiškis < gužas + -el- + iškis, panašiai Akeliškis, Gudeliškis, Vilkeliškės, Žirgeliš-
kis; Krekutiškis < krekė + -ut- + -iškis, panašiai Meškutiškis (62 p.); Vaisteniškės 
(87 p.) ir kt. tiesa, topoderivacijoje tai labai sunkus ir gana keblus klausimas: ka-
tegoriškai teigti negalima, bet helonimų medžiagos analizėje trūksta abiejų hipo-
tezių paminėjimo. 

atskirai yra išskirti metaforiniai vediniai (Geldelė, Bačkelė, Katilėlis, Torielkėlė, 
šaukštinis, Puodiniai), bet galbūt netiesioginis palyginimas slypi ir kituose heloni-
muose, plg. šulinėlis, Laukeliai. neaiškus principas, kodėl helonimas Jūralis vadi-
namas metaforiniu dariniu (99 p.), bet, pvz., Ežerėlis priskiriamas prie darinių iš 
fiziografinio termino. sunkiai paaiškinama pelkėvardžio Klaipėdinės, kaip metafo-
rinio vedinio, padaryto iš miesto pavadinimo Klaipėda, interpretacija (177 p.). at-
rodo, kad skiriant metaforinius vedinius nesilaikoma vieno pagrindo – bet kuris iš 
fiziografinės, floros, faunos ar kt. semantikos apeliatyvo padarytas vietovardis gali 
būti interpretuojamas ir kaip semantinis darinys, t. y. toks, kurį galima pavadinti 
ir metafora.

tenka apgailestauti, kad monografijoje, nurodant galimą kitokį vietovardžio kil-
mės aiškinimą, jis dažnai nesukonkretinamas, pvz., prie helonimo Pritiškiai nuro-
domas siejimas su lenkų asmenvardžiu Pryt (73 p.), bet nepateikiamas Vanago pa-
minėtas pelkėvardžio lyginimas su lie. limnonimu Pritinas (Vanagas 1981: 266). 

Pasitaiko, kad to paties objekto lygiagrečiai vartojamos formos monografijos struk-
tūroje patenka į skirtingas grupes, pavydžiui: Lybiškis (70 p.) // Lybiškys (85 p.), 
nepateikiant jokių tarpusavio sąsajų.

knygos pabaigoje vertėjo pateikti išvadų apie helonimų kilmę. daug kur tekste 
yra nuorodų, kuriomis ji siejama su lenkų asmenvardžiais – daugeliu atvejų tai 
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daroma pagrįstai, tačiau ne visada tai grindžia ir vietovardžio lokalizacija. bendro-
je analizėje paminėti ir galimi polonizmai (Krioniškis, Pritiškiai), gudizmai (Abša-
rūtė, Amšarinė), leticizmai (Avotėlis, Lizertas), tačiau jie niekur neapibendrinami. 
būtų iš tiesų įdomu žinoti, kiek Lietuvoje yra kitakilmių helonimų.

reikalingos ir vaizdžios, monografijos tekstą papildančios lentelės (nors būtų 
dar vaizdžiau, jeigu jas papildytų ir bent vienas konkretus pavyzdys). knygoje yra 
33 atskirų priesagų paplitimo žemėlapiai. apie priesagų paplitimą kalbama tik tais 
atvejais, kai galima išskirti atskirus koncentruotus jų arealus, tačiau būtų labai 
pravartu matyti kartografuotas ir retąsias priesagas.

bilkio pasirinkta helonimų darybos analizė, klasifikuojant vietovardžius pagal jų 
priesagų kilmę ir vedinių (darinių) darybos reikšmę, pasiteisino. Labai vertinga 
medžiaga, kurią galima palyginti su kitų vietovardžių (ypač hidronimų) darybos 
tipais. dėl priesagėtųjų helonimų analizės ir statistinių apibendrinimų dar vertėtų 
diskutuoti.

renkant, sisteminant, analizuojant Lietuvos pelkėvardžius atliktas didelis ir 
kruopštus darbas, į kurį pavydžiai žvelgia artimesni ir tolimesni kaimynai. autorius 
knygos pratarmėje pabrėžia, kad šis darbas – tik helonimų tyrimo pradžia. Lauksi-
me tęsinio – visų helonimų ne tik darybinės, bet ir semantinės bei etimologinės 
analizės.
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iŠėjęs, kad PasiLiktų
grasiLda bLaŽienė
Lietuvių kalbos inst i tutas

nelengva kalbėti būtuoju laiku apie kolegą ir draugą, kurį pažinojai, su kuriuo 
bendravai, kūrei planus, svarstei daugybę klausimų. kai žmogus palieka mūsų ne-
ramų pasaulį, su savimi jis išsineša ir savo pirmąjį žodį, pirmąjį juoką, pirmąjį 
sniegą, pirmąją meilę. jis išsineša savo gyvenimą, kurio liudytojais ir dalyviais mums 
teko būti. sauliaus ambrazo širdis pavargo per anksti. Po vasaros atostogų atrodė, 
kad būta laiko poilsiui, bet likimas jau buvo parašęs savo nuosprendį. 

gimęs 1957 metų balandžio 5-ąją, saulius ambrazas išėjo 2010 metų rugpjūčio 
30 dieną. jo netektis pribloškė tėvus, žmoną ir sūnų, sukrėtė visą kalbininkų bend-
ruomenę. klausimas, kuris nebuvo garsiai ištartas: kodėl, kodėl taip atsitiko? atsa-
kymo į jį nėra jokiose knygose. 

Mūsų kolega buvo ištikimas Lietuvių kalbos instituto mokslininkas. jis apskritai 
buvo labai ištikimas mokslui, jau studijų metais pasirinktai istorinei žodžių darybai. 
sausi faktai: studijos Vilniaus universitete, aspirantūra, pirmoji disertacija Veiksmų 
pavadinimai (nomina actionis) senojoje lietuvių kalboje apginta 1984 metais. 1993 me-
tais išleista pirmoji monografija Daiktavardžių darybos raida. Lietuvių kalbos veiksma-
žodiniai vediniai. 1995 metais monografija buvo apginta kaip habilitacinis darbas. 
2000 metais išėjo dar viena monografija, tiksliau, antroji monografijos dalis Daik-
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tavardžių darybos raida II. Lietuvių kalbos vardažodiniai vediniai. Vėliau atidus sauliaus 
ambrazo žvilgsnis nukrypo į lietuvių kalbos būdvardį. jis dar spėjo iki galo pareng-
ti monografiją apie lietuvių kalbos būdvardžių raidą, buvo likę tik baigiamieji darbai. 
dabar šią monografiją baigs rengti spaudai jos mokslinė redaktorė danguolė Miku-
lėnienė, leidimą finansuos Valstybinė lietuvių kalbos komisija. 

saulius ambrazas nebuvo daugiažodis. jam atrodė, kad visi kalbos mokslo žmo-
nės tiesiog privalo būti susipažinę su visomis naujovėmis, kolegų darbais, kad visi 
turi būti labai atidūs parašytam žodžiui. Į jį buvo galima bet kada kreiptis patarimo 
ir pagalbos. Mokslininkas buvo dėmesingas tiek vyresniems kolegoms, tiek ir bū-
simiesiems daktarams. atidžiai, netgi priekabiai skaitydavo jų darbus, kartais ne-
gailestingai išbraukdamas, kartais papildydamas, bet neužgaudamas. 

kolega saulius ambrazas buvo puikiai susipažinęs su lingvistinių žurnalų rengi-
mo spaudai dalykais. jis buvo aktyvus žurnalų Archivum Lithuanicum ir Baltu filo-
loģija redaktorių kolegijų narys. jo dalyvauta ir daugelio daktaro disertacijų gyni-
muose, dirbta habilitacijos procedūrų komitetuose. Visi prisimins jo nestandartinius, 
poezijos posmais paįvairintus atsiliepimus – kitaip rašyti jam buvo nuobodu, ir jis 
pats tai ne kartą yra sakęs. saulius ambrazas parašė tikrai daug. su meile ir rūpes-
čiu Archivum Lithuanicum bendražygiai ona aleknavičienė ir Mindaugas Šinkūnas 
parengė išsamią jo bibliografiją – monografijų, sudarytų leidinių, 70 mokslo straips-
nių, 16 recenzijų (o recenzentas jis taip pat buvo nepranokstamas), 13 apžvalgų, 
23 konferencijų pranešimų tezės (paskutinės, rašytos kartu su asta Leskauskaite 
Xi tarptautiniam baltistų kongresui, pasirodė jau po kolegos mirties).

niekas, ką Mokslininkas darė, neišnyks kasdienybės šurmulyje, nes jis tvirtai 
rentė savo mokslo statinį. Žurnalui Lietuvių kalbotyros klausimai pirmąjį straipsnį 
parašė 1987 metais. XXVi tomas buvo skirtas akademiko juozo balčikonio 100-osioms 
gimimo metinėms paminėti. saulius ambrazas apžvelgė veiksmažodžių abstraktų 
darybos tipų istorinę kaitą, patyrinėjęs veiksmažodžių abstraktus XVi–XVii a. raš-
tuose. senieji raštai buvo sauliaus ambrazo atidaus dėmesio objektas. XXiX žur-
nalo tome, skirtame lietuvių leksikos ir terminologijos problemoms, buvo išspaus-
dintas sauliaus ambrazo straipsnis „Lietuvių kalbos nomina agentis istoriniai ryšiai 
su deminutyvais“. straipsnyje aptariamos nomina agentis sudaryti lietuvių kalboje 
vartojamos deminutyvinės priesagos: -ikas (resp. -ikis), -eika, -(i)ukas (resp. -(i)ūkas), 
-(i)okas, -utis (resp. -utas, -uta, -ūtas) ir prieinama prie išvados, kad anksčiausiai į 
nomina agentis darybos paradigmą atėjo priesaga -ikas . XXXIII Lietuvių kalbotyros 
klausimų tome saulius ambrazas aptarė lietuvių kalbos kuopinių ir vardažodinių 
vietų pavadinimų darybos raidą, t. y. labai seną nykstančią darybos kategoriją (kuo-
pinių pavadinimų) ir visai naują (vardažodinių vietų pavadinimų). autorius pabrėžia, 
kad administraciniai terminai su priesaga -ysta /-ystė yra vertiniai iš slaviškų vedinių 
su -(ь)stvo ir skiriasi nuo tokios pat reikšmės vietų pavadinimų su priesaga -ija, 
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kurie atitinka būtent lietuvių kalbos žodžių darybos polinkius. Čia pateikti jau ne 
kartą kitų autorių, rašiusių apie saulių ambrazą, paminėti pavyzdžiai: karalija, ku-
nigaikštija. 1996 metais išėjusiame XXXVi Lietuvių kalbotyros klausimų tome, skir-
tame jurgio gerulio atminimui, išspausdintas sauliaus ambrazo straipsnis „Lietuvių 
kalbos ypatybės turėtojų pavadinimų su *-ko- darybos raida“. remdamasis baltų 
kalbų duomenimis autorius pateikia išvadą, kad baltų kalbose su priesaga *-ko- daž-
niausiai buvo daromi deminutyvai. XXXViii žurnalo tome, skirtame Prano skar-
džiaus atminimui, išėjo kolegos straipsnis „Lietuvių kalbos ypatybės turėtojų pava-
dinimų su afiksu *-io- darybos raida“, suponavęs išvadą, kad su šiuo afiksu ypatybės 
turėtojų pavadinimai daryti jau labai seniai. Žinoma, prie išvados prieita remiantis 
lietuvių, latvių ir prūsų kalbų faktais. 1998 metais pasirodžiusiame XXXiX Lietuvių 
kalbotyros klausimų tome, skirtame Mikalojaus daukšos Katekizmo 400 metų ir 
Martyno Mažvydo Katekizmo 450 metų sukaktims paminėti, saulius ambrazas ap-
tarė lietuvių kalbos ypatybės turėtojų pavadinimų su priesaga *-no- darybos raidą. 
Ši priesaga taip pat sena. autorius konstatuoja, kad produktyvūs lietuvių kalbos 
vediniai su priesaga -inis /-inė teturi labai nedaug atitikmenų latvių ir prūsų kalbo-
se. Vakarų baltų kalbose ypatybės turėtojų pavadinimai būdavo sudaromi su priesa-
ga -ing-; jie galėjo veikti ir kaimynines germanų kalbas, nes jose taip pat paplito 
vediniai su priesaga -ing-. 2000 metais saulius ambrazas XLiii žurnalo tome, 
skirtame kazimiero jauniaus atminimui, paskelbė straipsnį „Lietuvių ir latvių kal-
bų daiktavardžių skirtumai“. apžvelgęs skirtumus, Mokslininkas kelia klausimą, 
kodėl lietuvių kalbos žodžių daryba taip skiriasi nuo latvių kalbos, neretai priartė-
dama prie prūsų kalbos. ieškodamas ribų tarp vakarų ir rytų baltų, jis atkreipia 
dėmesį ir į archeologų tyrimus, taip pat pabrėžia, kad trūksta išsamaus latvių ir 
prūsų kalbų žodžių darybos sistemų aprašo. Paskutinis sauliaus ambrazo straipsnis 
šiame žurnale pasirodė 2001 metų XLi tome, kai žurnalas pradėtas vadinti lotyniš-
kuoju pavadinimu Acta Linguistica Lithuanica. kolega jau mąstė apie būdvardžių 
darybą. straipsnyje „dėl skaitvardinių būdvardžių su priesagomis -(i)okas (-a) ir 
-(i)opas (-a) kilmės“ parodoma, kad reliktinis skaitvardinių būdvardžių -(i)okas (-a) 
darybos tipas yra senas, o tipas -(i)opas (-a) neturi atitikmenų kitose kalbose. ka-
dangi apskritai abejota, ar indoeuropiečių prokalbėje būta priesagų su *-p-, vadi-
nasi, priesagos -(i)opas (-a) kilmės reikią ieškoti lietuvių kalboje. autorius pažymi, 
kad kol kas ji dar nėra paaiškėjusi. 

be jokios abejonės, į daugelį savo suformuluotų klausimų Mokslininkas būtų 
atsakęs pats.

Prisimenu labai susijaudinusį danguolės Mikulėnienės balsą, pranešantį telefo-
nu skaudžią žinią, į institutą einantį sauliaus ambrazo tėvą Vytautą ambrazą ir jo 
žodžius: nemėgstu, kai mane aplenkia. Prisimenu visus mus, kupinus netikėto 
praradimo skausmo, kai susirinkome palydėti sauliaus ambrazo.
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dažnai galvoju apie saulių, perskaitau jo sveikinimus, atsiųstus elektroniniu 
paštu. jis nebuvo didelis interneto gerbėjas, bet rašė tikrai iš širdies. Labai trūksta 
sauliaus buvimo, balso, juoko, patarimo, įžvalgų, taiklių pastebėjimų, neišpasaky-
tai trūksta jo draugystės. saulius ambrazas be galo brangino gerus ir talentingus 
žmones, jų ištartus žodžius, prisiminimus, patirtį, kokia ji bebūtų. Lyg tarp kitko 
mestelėdavo žodį apie nusivylimus, neįvardydamas tų nusivylimų kaltininkų. tik 
dabar suvokiame, kokia paspirtis būtų saulius šiandien, kai reikia spręsti lituanis-
tikos būties klausimus. 
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in MeMoriaM 
Viri doctissiMi, 
Professoris et aMici 
WoLfgangas P. schMidas 
(1929 10 25–2010 10 22) 
grasiLda bLaŽienė
Lietuvių kalbos inst i tutas

2010 metų spalio 22 dieną daugelio šalių mokslininkų bendruomenes pasiekė 
liūdna žinia: mirė ištikimas indoeuropeistikos ir baltistikos riteris prof. dr. h. c. 
Wolfgangas P. schmidas. Mūsų pasaulį paliko ypatingas žmogus, gyvenimą priim-
davęs tokį, koks jis buvo. būsimasis kalbininkas gimė 1929 metais spalio 25 dieną 
berlyne banko darbuotojo šeimoje, kurioje dar augo sesuo ir brolis. berlyne jis 
matė antrąjį pasaulinį karą ir pokario sumaištį. Pradėjęs studijuoti teologiją baž-
nytinėje aukštojoje mokykloje berlyno priemiestyje celendorfe, netrukus suprato, 
kad tikrasis jo pašaukimas yra kalbotyra. taigi žvilgsnis nukrypo į tiubingeną, kur 
indoeuropeistiką dėstė pats hansas krahe. 1955 metais W. P. schmidas apgynė 
daktaro disertaciją iš indoiranistikos Untersuchungen zur Stellung der Nasalpraesen-
tia im indo-iranischen Verbalsystem („dėl nazalizuotų esamojo laiko formų indoi-
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ranėnų veiksmažodžio sistemoje“). darbas buvo įvertintas filosofijos fakulteto 
premija. 1961 metais apgynė habilitacinį darbą Studien zum baltischen und indoger-
manischen Verbum („baltų ir indoeuropiečių veiksmažodžio studijos“), kuris 1963 
metais buvo išleistas atskira knyga. joje aiškiai išdėstytas mokslininko požiūris ir į 
baltų kalbų veiksmažodį. 1964 metais W. P. schmidas buvo pakviestas dirbti pro-
fesoriumi į insbruko universiteto kalbotyros katedrą. Čia jis dėstė tik vieną semes-
trą. 1965 metais mokslininkas dalyvavo getingeno universiteto konkurse eiti pro-
fesoriaus pareigas bendrosios kalbotyros ir indoeuropeistikos katedroje. simboliška, 
kad jau įvadinėje paskaitoje Alteuropa und der Osten im Spiegel der Sprachgeschich-
te („senosios europos ir rytų atspindys kalbos istorijoje“) W. P. schmidas kalbėjo 
apie tuos dalykus, kuriems vėliau skyrė tiek daug dėmesio – apie senosios europos 
hidronimiją apskritai ir apie išskirtinę baltų kalbų vietą europos kalbų ir hidroni-
mijos areale.

Po h. krahe’s mirties 1965 metais W. P. schmidas perėmė vandenvardžių ir 
serijos Hydronymia Germaniae archyvą, tapo ir garsiojo žurnalo Indogermanische 
Forschungen vyriausiuoju redaktoriumi. jam talkino žmona, kalbininkė anneliese 
schmid, taip pat h. krahe’s mokinė, Hydronymia Germaniae i tomo Das Flußgebiet 
des Neckars („nekaro upės teritorija“) autorė. 

Vartodamas terminą Alteuropa (Senoji Europa), Profesorius ne tik taikė jį tirdamas 
šio arealo hidronimiją, bet ir mąstė apie tai, kad ši sąvoka suponuoja naują požiūrį 
į bendrąją kalbotyrą ir indoeuropeistiką. Čia derėtų paminėti jo studiją Indogerma-
nische Modelle und osteuropäische Frühgeschichte („indoeuropeistikos modeliai ir 
rytų europos ankstyvoji istorija“), kurioje pateikiamas koncentrinis indoeuropiečių 
kalbų modelis. Viena šalia kitos atsiduria kalbos, kurios istoriškai niekada nebuvo 
susidūrusios, nes jas skyrė šimtmečiai ir net tūkstantmečiai. Šis modelis yra savo-
tiška priešistorinių santykių projekcija. bendrakalbės kategorijos laikomos pastovio-
mis, o istoriniai perėjimai – nenutrūkstamais. autorius pabrėžia, kad modelio ter-
minologijoje nėra sąvokų ur-, proto-, prä- arba postindogermanisch (praindoeuropie-
čių ir postindoeuropiečių). esminis klausimas – kokia kalba yra jo centre. Mokslinin-
ko nuomone, centre gali būti tik baltų kalbos, traktuojamos ne kaip artimiausios 
postuluotai prokalbei kalbos, bet kaip Bezugssprache (siejamoji kalba). be to, išsamios 
baltų hidronimų studijos parodė, kad baltiškų hidronimų atitikmenų randama se-
nosios europos hidronimijos paplitimo plote. W. P. schmido modelis susieja kalbų 
giminystę ir geografinę padėtį. remdamasis onomastikos, šiuo atveju hidronimijos, 
duomenimis, jis naujai pažvelgė į indoeuropiečių kalbų suskirstymą.

nemaža yra bendrajai kalbotyrai svarbių kalbininko darbų: Skizze einer allgemei-
nen Theorie der Wortarten („kalbos dalių bendrosios teorijos eskizas“), Revidierte 
Skizze einer allgemeinen Theorie der Wortarten („Peržiūrėtas kalbos dalių bendrosios 
teorijos eskizas“), Die pragmatische Komponente in der Grammatik („Pragmatinis 
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gramatikos komponentas“) ir Der Strukturalismus in der Sprachwissenschaft („struk-
tūralizmas kalbotyroje“).

Profesorius parašė ir baltų kalbų morfologijai skirtų straipsnių – apie simono 
grunau kronikoje rastą Tėve mūsų, apie zigmo zinkevičiaus publikuotą vadinamą-
jį lenkų–jotvingių kalbų žodynėlį. ypatingą dėmesį skyrė kuršių nerijos kuršinin-
kų kalbai – parengė spaudai dvitomį tyrimą Nehrungskurisch: Sprachhistorische und 
instrumentalphonetische Studien zu einem aussterbenden Dialekt („kuršių nerijos 
kalba: vieno mirštančio dialekto istorinės kalbotyros ir instrumentinės fonetikos 
studijos“), parašė išsamų įvadą ir komentarus. net 22 žurnalo Die Sprache („kalba“) 
tomuose, nuo 13 iki 34 (1967–1990), skirsnyje „indoeuropiečių kronika“ yra bal-
tistikai skirtų jo darbų. 

atskirai reikėtų paminėti kalbininko leidybinę veiklą. nuo 1962 iki 1965 metų 
W. P. schmidas kartu su savo mokytoju h. krahe leido Hydronymia Germaniae 
Reihe a, a seriją. Po mokytojo mirties 1965 m. darbą tęsė vienas. h. krahe’s buvo 
sumanyta išleisti dvi serijas – a ir b. a serijoje turėjo būti pateikti upėvardžių už-
rašymai, o b – jų kalbinė analizė. empiriniai duomenys buvo skirstomi pagal upių 
teritorijas, nes politinės sienos gali tik suardyti vandens telkinių įvardijimo sistemą. 
buvusios Vokietijos federacinės respublikos upėvardžiai buvo pateikti 14 tomų. 
serijoje išleista 18 tomų ir dar 2 atskirieji (1962–2006). Pirmą atskirąjį tomą suda-
ro Hydronymia Germaniae serijos indeksas, abėcėlinis indeksas ir atvirkštinis indek-
sas kartu su kompaktine plokštele. juos sudarė profesoriaus mokinys eckhartas 
eggersas. antras atskirasis tomas pavadintas Supplementband: Große Flüsse auf dem 
Gebiet der Bundesrepublik Deutschland („Papildymai: didžiosios Vokietijos federaci-
nės respublikos upės“). Čia aptariamos 100 km ir ilgesnės upės, t. y. pateikiami 
kiekvieno upėvardžio užrašymo variantai iš spausdintų šaltinių nuo seniausio užra-
šymo iki 1500 metų, nes nuo tų metų upėvardžių užrašymai nebesiskiria nuo da-
bartinių formų. tomą sudarė ištikimas onomastų pagalbininkas ulfas borchersas. 

1985 metais pergalingą žygį pradėjo kita profesoriaus sumanyta serija – Hydro-
nymia Europaea. serijoje buvo numatyta aptarti rytų europos vandenvardžius. Lei-
dėjo žvilgsnis nukrypo į Lenkiją. serijoje buvo išleista 20 lenkų onomastų pareng-
tų tomų, taip pat 4 atskirieji. trys iš jų skirti buvusios rytų Prūsijos oikonimams. 
ketvirtas atskirasis tomas – tai pirmųjų trijų atskirųjų tomų indeksas, kurį parengė 
e. eggersas. Šioje serijoje nutolta nuo Hydronymia Germaniae sudarymo principų. 
Prie kiekvieno vietovardžio, hidronimo ar oikonimo, nurodomi visi užrašymo vari-
antai, nuo seniausio iki šių dienų vartosenoje paplitusios formos. yra ir sulenkintų, 
ir, oikonimų atveju, pakeistų rusiškais, nuo autentiškos formos nepriklausomais 
pavadinimais. kiekvienas aptariamas vietovardis etimologizuojamas, nurodomi jį 
nagrinėję autoriai. kiekvieno tomo pabaigoje pridedamas aptariamojo regiono že-
mėlapis. abiejų serijų kiekvieno tomo pradžioje buvo spausdinamas įvadinis leidė-
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jo žodis. Leidėjas W. P. schmidas atidžiai redaguodavo kiekvieną tomą – savo labai 
smulkia rašysena marginte išmargindavo rankraščius, jo pastabos būdavo dalykiškos 
ir taiklios – tačiau savo nuomonės autoriui neprimesdavo. jeigu leidėjas turėdavo 
savą vietovardžio etimologijos interpretaciją, ji buvo nurodoma laužtiniuose skliaus-
tuose šalia tomo autoriaus nuomonės. iš to matyti, kad leidėjas buvo labai pakantus 
kito nuomonei. 2005 metų gruodį, kai spaudai buvo rengiami paskutiniai serijos 
Hydronymia Europaea tomai, Profesorius pasakė, kad kito tokio didelio projekto jis 
nebepradės, nors labai daug sužinojęs ir į daugelį dalykų dabar žiūrėtų kitaip. deja, 
savo naujo požiūrio raštu jis neapibendrino, nes aplinkybės jau buvo ne tokios pa-
lankios jo mokslinei veiklai. 

apie kiekvieną Profesoriaus darbą galima rašyti labai daug. jis provokuodavo 
diskusiją, teikė medžiagos apmąstymams ir ieškojimams. Profesorių labai mėgo ir 
mylėjo kolegos, studentai, mokiniai. jo nepaprastas talentas bendrauti su kiekvienu 
į jį besikreipančiu kaip su sau lygiu traukte traukė žmones. gal dėl to ir jo kaip 
mokslininko įvertinimas taip pat neeilinis. jis buvo Mainco mokslų ir literatūros 
akademijos akademikas, tos akademijos viceprezidentas 1976–1981 ir 1994–2000 
metais, getingeno ir saksonijos mokslų akademijų narys, Lenkijos, Latvijos ir 
Lietuvos mokslų akademijų užsienio narys. 2000 metais Profesorius Wolfgangas P. 
schmidas tapo Vilniaus universiteto garbės daktaru. Šis pripažinimas jį labai su-
jaudino (nors gal buvo ir šiek tiek pavėluotas), nes profesorius labai mylėjo Lietu-
vą. jis stengdavosi atvykti į Lietuvą kaskart, kai tik būdavo pakviestas. Lietuvių 
kalbos mokėsi jau studijuodamas tiubingene, iš augusto Leskieno skaitinių. tiu-
bingene susidraugavo su ten gyvenusiu lietuviu Petru gabrėnu ir kalbėdavosi su 
juo lietuviškai. susitikimų su Petru gabrėnu labai laukdavo, nes lietuvių kalba 
buvo užbūrusi jo sielą. o ir tie susitikimai būdavo labai nuoširdūs, tęsdavosi ne 
vieną valandą gurkšnojant arbatą ir ne tik ją. Profesoriaus žmona anneliese kantriai 
laukdavo vyro suprasdama, kad į jo gyvenimą pasibeldė ne šiaip sau pomėgis, o 
didelis jausmas, kurį galima pavadinti aistra lietuvių kalbai. todėl profesorius taip 
ilgėdavosi susitikimų su Lietuva. dvasinis ryšys su mūsų šalimi buvo labai stiprus. 
W. P. schmidas visomis išgalėmis kaupė didžiulę asmeninę baltistikos biblioteką, 
kuri po jo mirties iškeliavo į frankfurto prie Maino universitetą. didžiulė baltisti-
kos biblioteka profesoriaus rūpesčiu buvo sukaupta ir getingeno universitete. 

Profesorius, žinoma, labai domėjosi ir Latvija. jis labai šiltai bendravo su pro-
fesoriumi konstantynu karuliu ir ne kartą atostogavo jaukiuose karulių šeimos 
namuose jūrmaloje. 

kolegos ilgai prisimins pokalbius ir pašnekesius su profesoriumi, jo ypatingą 
šypseną, neskubrią eigastį, nepaprastą toleranciją. o kur dar žygiai po kuršių ne-
riją ieškant kuršininkų kalbos pėdsakų ar sembos žemės aplankymai, padėję, paties 
Profesoriaus žodžiais tariant, suvokti prūsų didybę. Visi baltų žemėse gyvenę W. 
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P. schmido draugai žinojo apie jo meilę gintarui, kurio pavadinimo etimologiją jis 
taip pat aiškino. Profesoriaus namuose nydernjėzoje gintaro dirbiniams buvo skir-
ta visa spinta, o namai pilni įvairiausių daiktų, primenančių viešnages Lietuvoje ir 
Latvijoje. Profesoriaus mokiniai ir bičiuliai Pietro umberto dini, bonifacas stun-
džia, šių eilučių autorė ir vėliau prisijungęs giedrius subačius net buvo įsteigę 
„šmidininkų“ būrelį. susitikę Vilniuje skambindavo į getingeną, nes žinojo, kad 
jų skambučio ir nuoširdžių pokalbių laukiama.

Šį pasaulį paliko nepaprasta asmenybė, atverdavusi namų duris ir širdį kiekvie-
nam, kuris pasibelsdavo. o ir tų besibeldžiančių buvo nemaža, nes Profesoriaus 
aplinkoje buvo galima pasisemti išminties, išmokti, ar bent jau mokytis, pakantumo, 
pajusti šilumą ir suvokti, kad visi šioje žemėje esame svečiai, o paliekame joje tik 
savo darbus.
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Lietuvių kalbos inst i tutas
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Praėjo dvylika metų nuo tada (1999 m.), kai žurnalas Lietuvių kalbotyros klau-
simai pasirodė papildytu lotynišku pavadinimu Acta Linguistica Lithuanica, kuris 
nuo 2001 m. liko vienintelis leidinio pavadinimas. Per tą laiką išleista 20 tarptau-
tinėje erdvėje pripažinto žurnalo tomų (nuo XLi iki LXi), kuriuose spausdinti 
žymių mokslininkų iš Lietuvos ir įvairių pasaulio šalių universitetų, tyrimo insti-
tucijų straipsniai, recenzijos ir pastabos lietuvių ir baltų kalbotyros klausimais, 
pateiktos apžvalgos, atspindinčios lietuvių kalbotyros būklę, skirta dėmesio lygina-
majai ir bendrajai kalbotyrai.

Šiame numeryje pateikiama per dvylika metų išspausdintų leidinio Acta Lin-
guistica Lithuanica darbų bibliografija. ji sudaryta iš septynių sudedamųjų dalių: 
straipsnių, recenzijų, pastabų, šaltinių, naujų darbų apžvalgų, personalijų ir In me-
moriam. straipsnių, pastabų, šaltinių, personalijų ir In memoriam bibliografija su-
daryta pagal autorių pavardes abėcėlės tvarka (vieno autoriaus straipsniai ar pasta-
bos pateikiamos chronologiškai). straipsnių santraukų pavadinimas pateikiamas 
aprašo pabaigoje laužtiniuose skliaustuose ta kalba, kuria parašyta santrauka. re-
cenzijų bibliografija sudaryta pagal recenzuojamus leidinius abėcėlės tvarka. nau-
jų darbų apžvalgos pateikiamos chronologiškai.

Žurnalo Acta Linguistica Lithuanica bibliografiją nuo XLi iki LXi tomo sudarė 
leidinio redakcijos sekretorė dalia kačinaitė-Vrubliauskienė.

straiPsniai / articLes

a d e m o l l o  g a g l i a n o  M a r i a  te r e s a , Le denominazioni del sangue in area baltica, 
56, 2007, 1–21 [kraujo pavadinimas baltų kalbų areale (santrauka), 145].

a d e m o l l o  g a g l i a n o  M a r i a  te r e s a ,  Pa rd i n i  f r a n c e s c o  Pa o l o , La termi-
nologia lituana del ‘nutrire’, 61, 2009, 1–29 [Lietuvių kalbos ‚maitinimo‘ terminai (san-
trauka), 157].

a k e l a i t i e n ė  g r a ž i n a , balsių kaitos aprašai nuo augusto schleicherio iki kazimiero 
jauniaus, 43, 2000, 3–10 [the description of vowel alternations from august schleicher 
to kazimieras jaunius (summary), 10].

ALL_62_63_maketas.indd   213 2011.06.17   08:24:15



214

daLia kaČinaitė-VrubLiauskienė

acta Linguistica Lithuanica LXII–LXIII

a l o s ev i č i e n ė  e g l ė , die rolle der heckenausdrücke bei der diskursstrukturierung 
im deutschen und Litauischen, 54, 2006, 1–25 [sąšvelnių vaidmuo organizuojant diskur-
so struktūrą vokiečių ir lietuvių kalbose (santrauka), 133].
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Latvian (summary), 126–127].
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(-a) kilmės, 45, 2001, 3–9 [on the origin of the Lithuanian adjectives from numerals with 
the suffixes -(i)okas, -(i)opas, (summary), 221].

a m b r a z a s  Vy t a u t a s , Lietuvių kalbos adverbalinis genityvas istorinės sintaksės požiū-
riu, 44, 2001, 3–39 [der litauische adverbale genitiv vom standpunkt der historischen 
syntax (zusammenfassung), 263–264].

a m b r a z a s  Vy t a u t a s , Lietuvių kalbos pasyvo raidos bruožai, 45, 2001, 11–38 [Main 
tendencies in the development of the Lithuanian passive (summary), 221–222].

a p a n av i č i u s  r o mu a l d a s , Lith. šiẽnas, ochsl. sěno ‘hay’ and ie *ei- ‘to lie’, 49, 
2003, 1–3 [Lith. šiẽnas, ochsl. sěno ir pie. *ei- ,gulėti‘ (santrauka), 177].

a r k a d j eva s  P i o t r a s , Lietuvių kalbos pirminių veiksmažodžių klasių semantika tipo-
loginių duomenų kontekste, 59, 2008, 1–27 [the semantics of verb classes in Lithuanian 
against a typological background (summary), 143].

b a l č i ū n i e n ė  a s t a , tariamosios nuosakos skaida: sinchroninės morfologijos problemos, 
61, 2009, 31–40 [the segmentation of the Lithuanian subjunctive forms: a problem of 
synchronic morphology (summary), 158].
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miantis joniškio rajono vietovardžiais), 56, 2007, 23–40 [on naming elevated spots in the 
lowlands of Lithuania (on the basis of place names in the joniškis district) (summary), 
145–146].

b e d n a r c z u k  L e s z e k , Wajdelota, 53, 2005, 1–8 [Wajdelota (summary), 139].

b i l k i s  L a i m u t i s , Lietuvių priesaginiai deminutyviniai helonimai, 41, 1999, 51–94 
[suffixbildungen als diminutive helonyme im Litauischen (zusammenfassung), 94–95]. 

b i l k i s  L a i mu t i s , dėl miesto vardo Kaišiadórys kilmės, 47, 2002, 1–7 [die herkunft 
des stadtnamens Kaišiadórys (zusammenfassung), 165–166].   

b l a ž i e n ė  g r a s i l d a , sembos vietovardžiai rytprūsių foliantuose, 41, 1999, 96–100 [die 
altpreussischen ortsnamen in der ostpreussischen folianten (zusammenfassung), 100].

b rok a r t a i t ė -P l ad i enė  i nd r ė , Wege der deutschen entlehnungen in die ostpreußische 
zeitung Naujasis Tilžės keleivis (1924–1940), 54, 2006, 27–47 [Vokiškų skolinių keliai į 
Naująjį Tilžės keleivį (santrauka), 133–134].
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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 žemes-
ne kaip MS WinWord 2000 versija. tekstas turi būti surinktas Unikodo standarto 
šriftais. iliustracijos pateikiamos atskiru failu, ne mažesne kaip 300 dpi skyra. straips-
nyje turi būti pažymėta iliustracijos vieta.

Prieš tekstą nurodomas visas autoriaus vardas ir pavardė, institucija, išvardijamos 
autoriaus pagrindinių mokslinių tyrimų kryptys, pateikiama iki 200 žodžių anota-
cija ir 5 reikšminių 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 pa-

vardė, publikacijos metai ir po dvitaškio puslapis, pvz.: (ambrazas 2006: 182; Ži-
linskienė 2002: 174). kolektyvinių darbų nurodoma raidinė pavadinimo santrumpa. 
straipsnio gale pateikiamas literatūros sąrašas, pvz.:

a m b r a z a s  Vy t a u t a s  2006: Lietuvių kalbos istorinė sintaksė. Vilnius: Lietuvių 
kalbos institutas.

Ž i l i n s k i e n ė  V i d a  2002: gramatinių formų vartojimas lietuvių kalbos moks-
liniame stiliuje.– Acta Linguistica Lithuanica 46, 173–178.

aptariamieji kalbos duomenys pateikiami pasviruoju šriftu.
Žurnalui įteikti straipsniai anonimiškai recenzuojami dviejų recenzentų, skiria-

mų redakcijos.
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guidelines for contributors

aLL publishes scientific articles, discussion papers and critical reviews. submis-
sions should be written in Lithuanian, Latvian, english, german, french, or rus-
sian. 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 discus-
sion 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 m b r a z a s  Vy t a u t a s  2006: Lietuvių kalbos istorinė sintaksė. Vilnius: Lietuvių 
kalbos institutas.

Ž i l i n s k i e n ė  V i d a  2002: gramatinių formų vartojimas lietuvių kalbos moks-
liniame 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 edito-

rial board.

ALL_62_63_maketas.indd   234 2011.06.17   08:24:17



acta Linguistica Lithuanica LXii–LXiii
Lietuvių kalbos institutas
institute of the Lithuanian Language

Viršelio dailininkė Elena švobaitė
redaktorė Loreta Rogienė
Maketuotojas Saulius Juozapaitis

sL nr. 655. 14,75 sp. l. tiražas 400 egz.
išleido Lietuvių kalbos institutas, P. Vileišio g. 5, Lt-10308 Vilnius
spausdino uab „Petro ofsetas“, Žalgirio g. 90, Lt-09303 Vilnius

ALL_62_63_maketas.indd   235 2011.06.17   08:24:17



ALL_62_63_maketas.indd   236 2011.06.17   08:24:17


