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rainer eckert

wissenscha f t l i che  for schungs r i ch tungen: balto-slawistik, 
baltistik, slawistik, historische Morphologie des baltischen und sla-
wischen, etymologie, Phraseologie der baltischen und slawischen 
sprachen, Lexikologie, sprache der baltischen und slawischen folk-
lore, geschichte der baltistik und slawistik.

Zur PhraseoLogie 
in der bibeL des 
johann bretke

dėl jono bretkūno biblijos frazeologijos

a n M e r k u n g

die vollständige Übersetzung der bibel ins Litauische ende des 16. jh. von johann bretke 
beinhaltet eine Vielzahl komplexer elemente (idiome, Phraseme). die biblischen Phraseolo-
gismen betreffend ist es wichtig zwischen zwei kategorien zu unterscheiden: 1) elemente, die 
auf biblische idiome zurückgehen; 2) elemente, die auf bestimmte situationen zurückgehen.

harald burger beschrieb in seinem handbuch der Phraseologie eine effiziente Methode 
idiomatische ausdrücke in alten Übersetzungen zu eruieren. unter anderem zeigte er eine art 
der Äquivalenz idiomatischen gebrauchs auf: „ausgangssprache: ein wort – Zielsprache: ein 
Phrasem“. so kann in Luthers bibelübersetzung ein einzelnes wort einer präpositionalen Phra-
se in bretkes Übersetzung entsprechen. ferner variieren Phraseologismen und treten oft in 
verschiedenen formen auf. Zuletzt werden beispiele von Phraseologismen mit satzfunktionen, 
wie z. b. grußformeln, erwähnt.

a n n otat i o n 

the first complete translation of the bible into Lithuanian from the end of the 16th cen-
tury by johann bretke contains many complexe units (idioms, proverbs etc.). regarding biblical 
phraseological units it is important to distinguish between two categories: 1) units, which go 

 s c h L Ü s s e L w ö r t e r : Phraseologismus, Phrasem, Phraseotextem, Phrasemvariante, Überset-
zungsentlehnung (kalkierung), Phraseoschemata, figura etymologica, 
phraseologische biblizismen (biblische Phraseologismen). 

 k e y w o r d s : phraseologism, phraseme, phraseological texteme, phraseological variant, 
translation, phraseological scheme, figura etymologica, biblical phra-
seologisms.
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back to biblical idioms; 2) units, which go back to certain situations. one of the efficient meth-
ods to investigate idiomatic expressions in ancient translations is described by harald burger in 
his handbook of Phraseology. among other things, he pointed out the following type of equiv-
alence of idiomatic usages: “source language: a word – target language: a phrase”. in Luther’s 
translation of the bible a single word can correspond to a prepositional phrase in the translation 
of bretke. Phraseological units often occur in different variants. finally, i mentioned examples 
of phraseological units with the function of sentences like the greeting formula.

einLeitendes

Zur begründung des themas sei folgendes angeführt: ich unternehme den 
Versuch, über die Phraseologie in der ersten gesamtübertragung der bibel ins 
Litauische durch johann bretke ausführungen zu machen, da texte nicht nur aus 
„freien sätzen“ und diese nicht nur aus mehr oder minder „freien wortfügungen“ 
bestehen, sondern auch aus spezifischen (stereotypen) sätzen und aus spezifischen 
wortfügungen (festen, idiomatischen). die kombinatorik, dank der sätze und 
texte, beschränkt sich demnach nicht auf die Verknüpfung elementarer (minima-
ler) einheiten, sondern schließt auch ganze blöcke (nichtminimale) einheiten ein, 
die als solche unmittelbar am aufbau von sätzen und texten beteiligt sind. das 
gilt auch für den text der bibel.

in diesem Zusammenhang sind eine reihe von selbstreflexionen in der bibel 
von besonderem interesse. Man denke nur an Zitierungen wie gemeine Rede oder 
Sprichwort in der Lutherbibel, die johann bretke mit kalbeſis (resp. kalbeſys) bzw. 
paſaka und prikalbeſys übertragen hat, vgl.:

(1) Ir anis ieme pinigus, ir dare, kaip buwo pamokiti. Schitai ſtoios paſpalitwas kalbeſis tarp 
Sʒidụ [iſcheio ta paſaka tarp Sʒidụ] ik ſchei dienai – Vnd ſie namen das geld, vnd theten 
wie ſie geleret waren. Solchs iſt eine gemeine rede worden bey den Jden, bis auff den heu-
tig tag – At illi, accepta pecunia, fecerunt, sicut erant docti. Et divulgatum est verbum istud 
apud Judaeos usque in hodiernum diem (Mt XXViii 15) oder

(2) Bila iam io Apaſchtalai, Schitai atwirai kalbi, ir ne kalbi ne wieno prikalbeſio – SPrechen 
ʒu jm ſeine Jnger, Sihe, nu redeſtu frey heraus, vnd ſageſt kein Sprichwort – Dicunt dis-
cipuli eius: “Ecce nunc palam loqueris, et proverbium nullum dicis” (jh XVi 29). (hier 
und im weiteren gebe ich die entsprechenden Zitate aus der Vulgata nach nVbs).

es handelt sich in den beispielen (1) und (2) – und wahrscheinlich auch an-
dernorts – wohl sicher um textstellen mit einem übertragenen sinn. Sprichwort 
wird hier in dem viel weiteren sinne von Gleichnis, Parabel gebraucht. eine ge-
wisse stabilität und semantische spezifik treffen jedoch auf sie ebenso zu wie auf 
einheiten der Phraseologie.
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an vielen stellen werden in der sprache der bibel, die eindringlich und an-
schaulich ist, bilder benutzt. bildhaftigkeit, emotionalität und expressivität aber 
sind ureigene felder der Phraseologie.

in der nachkriegszeit hat sich die Phraseologie zu einer eigenständigen lingui-
stischen disziplin entwickelt, deren forschungsergebnisse jedoch in der sprachlichen 
analyse und auch z. b. in der lexikographischen Praxis noch ungenügend genutzt 
werden. das gilt im besonderen hinsichtlich älterer texte. es ist auch kein Zufall, 
dass sich die phraseologische forschung nach den umwälzenden ereignissen in 
den jahren 1989/1990 besonders sakralen texten wieder stärker zugewandt hat. 
so fand 1996 im polnischen opole eine erste konferenz zum thema „Phraseolo-
gie und religion“ statt, deren Materialien 1997 erschienen sind1. im Laufe des 
ganzen letzten dezenniums kamen zahlreiche beiträge über die Phraseologie in 
der bibel, über biblizismen im Phrasembestand verschiedener sprachen u. dgl. 
heraus, wenngleich gesagt werden muss, dass diese thematik auch die forscher in 
den davor liegenden Zeiträumen beschäftigt hat.

diese arbeiten haben immer deutlicher werden lassen, dass die Phraseologie 
der einzelsprachen in bedeutendem Maße von der heiligen schrift beeinflußt 
worden ist, wobei es hier zu einem interessanten Zusammenwirken von interna-
tionalem und nationalem in der entwicklung der Phraseologie der einzelnen na-
tionalsprachen gekommen ist.

schließlich ist nach einer längeren Phase der ausarbeitung der synchronischen 
Phraseologieforschung diese durch die diachronische (historische) Phraseologiefor-
schung zu komplettieren. auf diesem gebiet ist schon einiges erreicht worden, 
denken wir nur an die arbeiten zur historischen Phraseologie des deutschen von 
harald burger oder an die Vorbereitungen für historisch-etymologische beschrei-
bungen der Phrasemik einzelner slawischer sprachen durch Valerij Mokienko und 
seine gruppe (Бирих, Мокиенко, Степанова 1998). die historische Phraseologie 
des baltischen steckt noch in den anfängen. ich habe mich mit einer Monogra-
phie (eckert 1991) und einer reihe von artikeln zur historischen Phraseologie 
des Litauischen, Lettischen und altpreußischen an dieser jungen forschungsrich-
tung beteiligt. in diesem kontext nimmt die untersuchung der Phraseologie der 
ersten Übersetzung der gesamtbibel durch johann bretke ins Litauische eine 
besondere stellung ein.

bevor ich unmittelbar zur bearbeitung des themas übergehe, ist es erfordelich 
kurz einiges zu dem von mir verwendeten Phraseologie-begriff zu sagen, der in 
einer Monographie ausführlicher dargelegt ist (eckert, günther 1992). ich benutze 
als oberbegriff Phraseologismus (-men) für sprachliche einheiten, die sich durch 

11 Frazeologia a religia . Problemy frazeologii europejskiej 2, pod red. andrzeja M. Lewickiego i wojciecha 
chlebdy. warszawa: energeia, 1997.
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folgende Merkmale auszeichnen: 1) durch eine spezifische semantik, 2) durch hy-
perwortcharakter (d. h. Phraseologismen sind formal gesehen größer als wortfor-
men) und 3) durch ihre besondere funktion. was letztere betrifft, so gliedern sie 
sich in: 1) satzgliedwertige Phraseologismen = Phraseme und 2) satzwertige Phra-
seologismen = Phraseotexteme.

Phraseme zeichnen sich durch verschiedene grade von idiomatizität aus, d. h. 
ihre bedeutung kann nicht (oder zumindest nicht ganz) aus der bedeutung ihrer 
komponenten abgeleitet werden. ihre gesamtbedeutung steht neben der wortwört-
lichen bedeutung, wobei letztere nicht realisiert wird. entscheidend für ihren 
gebrauch ist die durch Übertragung entstandene phraseologische bedeutung. die 
Phraseme werden im satz mit wortformen verknüpft und fungieren als satzglieder. 
hierauf beruht ihre einteilung in Phrasemklassen (in einer gewissen analogie zu 
den wortarten). Phraseme bauen zusammen mit wortformen und freien wortfü-
gungen sätze auf.

Phraseotexteme sind vollständige aussagen. sie sind mit sätzen verknüpfbar 
(in zusammengesetzten sätzen) und bauen mit den sätzen texte auf. hierher 
zählen z. b. sprichwörter (Parömien), aphorismen, grußformeln etc. sie bezeich-
nen tatbestände und situationen. ihre semantik ist im Vergleich zu der der Phra-
seme zweischichtig; denn sie besteht aus: 1) der wörtlichen bedeutung (daher 
ihre Übersetzbarkeit in andere sprachen) und 2) aus dem verallgemeinernden sinn, 
der entscheidend ist für ihren gebrauch.

die semantik zementiert in gewisser weise die Phraseologismen - sie erlangen 
dadurch einen hohen grad an stabilität. einzelne komponenten können ausgelas-
sen oder durch andere substituiert werden, d. h. es kommt zur Varianz von Phra-
semen und Phraseotextemen. auch das unterscheidet sie deutlich von freien wort-
fügungen und „freien sätzen“. bildlichkeit, expressivität, emotionalität und in-
tensivität spielen für den bereich der Phraseologie eine hervorragende rolle.

Vorrangig werde ich mich im weiteren mit der Phrasemik befassen und nur am 
schluß auch ganz knapp auf die Phraseotextemik (und hier vor allem auf einige 
sprichwörter) eingehen.

einige besonderheiten bei der 
erforschung der PhraseoLogie 
der bibeL

1. es ist grundsätzlich zwischen zwei kategorien von biblischen Phraseologismen 
zu unterscheiden: 1) Phraseologismen, die direkt auf sprachliche einheiten in der 
bibel zurückgehen (Vladimir gak nennt sie biblische Phraseologismen mit Zi-
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tatcharakter (Гак 1996: 10)) und 2) Phraseologismen, die keine direkte Quelle in 
form einer sprachlichen einheit aufweisen, sondern eine bestimmte situation 
(begebenheit) aus der heiligen schrift widerspiegeln (nach gak – situative bibli-
sche Phraseologismen).

es folgen zuerst zwei beispiele (ein Phrasem und ein Phraseotextem) für die 
erstgenannte kategorie:

(3) werkſmas ir grieſʒumas dantụ – heulen vnd ʒeenklappen (Lk Xiii 28). diesem Phrasem 
entspricht im modernen Litauischen dant griežmas ‘aimanavimas’ (LkfŽ 60) und im 
heutigen deutschen Heulen und Zähneklappern ‘allgemeine angst und Verzweiflung’ 
(Mdi 212);

(4) kạ raſchiau, tatai raſchiau – was ich geſchrieben hab, das hab ich geſchrieben (jh XiX 22). 
Vgl. lat. quod scripsi, scripsi. das Phraseotextem hat den sinn: „was getan ist, ist 
getan und kann nicht mehr verändert werden“. es handelt sich um den aphorismus, 
der angeblich auf den ausspruch von Pontius Pilatus zurückgeht, als er sich weigerte 
die aufschrift, die über dem haupte christi am kreuze angebracht werden sollte, zu 
ändern. Zur zweiten kategorie, den sogen. situativen biblischen Phraseologismen, zählt 
z. b. das folgende beispiel:

(5) modernes lit. atpirkmo ožỹs – von einem Menschen, auf den man die schuld anderer 
ablädt (LkŽ Viii 1029): dt. Sündenbock : russ. козëл отпущения. Man vgl. folgende 
textstelle aus 3 Mose XVi 22:

(6) Jog ſchitaipo Awins wiſsus iụ nuſſideghimus ant sawens ing Puſchcʒe nu neſchtu, ir tepaliekt 
ghị puſtineie – Das also der Bock alle jre miſſethat auff jm in eine wildnis trage, vnd laſſe 
jn in die wuſte .

Mit der letztgenannten kategorie von Phraseologismen, die erst sekundär auf 
der grundlage biblischer situationen (kontexte) gebildet wurden und nicht mit 
sprachlichen einheiten im text der bibel in Zusammenhang stehen, werde ich 
mich im weiteren nicht befassen.

2. bei der beurteilung biblischer Phraseologismen, die auf sprachliche einhei-
ten im text der heiligen schrift zurückgehen, taucht als eine wesentliche schwie-
rigkeit im Verhältnis etwa zur untersuchung der Phraseologie der gegenwartsspra-
chen das Problem auf, dass wir über keine sprachliche kompetenz hinsichtlich 
früherer sprachepochen verfügen und auch den idiomatizitätsgrad bestimmter 
wendungen nicht präzise ermitteln können. aus diesem grunde bleibt vieles hy-
pothetisch. es ist daher m. e. bei historischen untersuchungen zur Phraseologie 
von einem sehr breiten Phraseologiebegriff auszugehen, der nicht nur Phraseme 
und Phraseotexteme beinhaltet, sondern auch präphraseologische wendungen mit 
geringer idiomatizität (etwa solche, die nur bestimmte intensitätsgrade signalisieren) 
und sogar nur feste (stabile, stereotype) wendungen einbezieht.



14

rainer eckert

acta Linguistica Lithuanica LXIV–LXV

in diesem sinne möchte ich kurz auf zwei typen derartiger wendungen ein-
gehen:

a) auf solche, denen ein bestimmtes grammatisches schema (von manchen 
forschern auch Phraseoschema genannt) zugrunde liegt, wie z. b. die typisch li-
tauischen wendungen, die aus dem infinitiv ii (būdinỹs) + einer finiten form des 
Verbs bestehen, wobei beide formen dieselbe wurzel aufweisen. Von ihrer bedeu-
tung her bringen sie eine Verstärkung, intensivierung der in der Verbalwurzel ent-
haltenen semantik zum ausdruck und sollten daher nicht nur als rein grammatische 
kategorie aufgefasst werden. Man vgl. wendungen des typs gužėte gužės in:

(7)  iog Strowe (vpe) warlemis guſʒete guſʒes (krebſʒdes) – das der ſtrom ſol von Frſchen wim-
meln (2 Mose Viii 3)2;

die wendung dengte apdenge in:

(8) Bei Aaronas ischtieſe ſawa Rankạ and Wandenụ Ægypto, ir iſcheija warles, iog Ægyptụ 
Sʒemẹ dengte apdenge [apdengta ſtoioſi] – Vnd Aaron recket ſein hand vber die Wasser in 
Egypten, vnd kamen Frſche erauff, das Egyptenland bedeckt ward (2 Moses Viii 6).

b) in der bretke’schen bibelübersetzung lässt sich eine größere anzahl von 
wendungen des typs der figura etymologica ausmachen. dies sind noch keine 
ausgebildeten Phraseme, aber im folgenden beispiel scheint bereits eine gewisse 
semantische spezialisierung vorzuliegen, die die figura zumindest in die nähe 
eines Phrasems rückt, vgl.:

(9) Bet kaip tạ Regeghimạ regeio, toiaus dumoiom eiti ing Macedoniạ... – Als er aber das 
Geſichte gesehen hatte, da trachten wir also bald ʒu reiſen in Macedonian... – Ut autem 
visum vidit, statim quaesivimus proficisci in Macedoniam (apg XVi 10);

(10) Tikėjose regėjimą regįs (Vilentas, epistolos ir evangelios 156 – nach LkŽ Xi 360). Man 
vgl. noch heutiges dt. Gesichte haben ‘Zukünftiges voraussehen’ (ww 268) und lat. 
visa videre ‘traumgesichte sehen’.

3. die reformation sah es als eine ihrer hauptaufgaben an, das wort gottes 
den Menschen nahezubringen und zwar in den sprachen, die sie verstanden und 
benutzten. Martin Luthers bibelübertragung ins frühneuhochdeutsche war be-
kanntlich von großer bedeutung für die Verbreitung der protestantischen Lehre in 
nord-, ost- und südosteuropa und die damit einsetzende erstmalige Übertragung 
der heiligen schrift in die verschiedenen sprachen dieser region. in diesen kon-
text ist die enstehung des alten baltischen schrifttums im 16. jahrhundert einzu-

2 siehe rainer eckert (1987: 20), wo zu der wendung aus der bibelübersetzung des bretke noch. lit. 
krebždėte krebžda – von einem gewimmel von wildenten (LkŽ Vi 487) und russ. kimšja kišit – von 
einem großen gewimmel, gestellt wird.
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ordnen und schließlich auch die großtat von johann bretke, die erste Übersetzung 
der gesamtbibel in eine baltische sprache, nämlich ins Litauische, im letzten 
drittel des 16. jahrhunderts. als Vorlage diente ihm in erster Linie die Luthersche 
Übertragung, teile hat er aber auch aus dem Lateinischen übersetzt. die unter-
suchung von Phraseologismen in einem solchen text hat mit einer reihe von 
eigenheiten zu rechnen:

a) Zuallererst ist natürlich ein besonders enges Verhältnis zu den Vorlagen kenn-
zeichnend. dem heiligen text ist streng zu folgen und freizügigkeiten sind nicht 
ohne weiteres erlaubt. gleichzeitig soll jedoch die Übertragung den hörer und 
Leser erreichen und verständlich sein. in diesem spannungsfeld treten besondere 
Probleme auf, wenn in der Übertragung Phraseme der ausgangssprache (d. h. der 
unmittelbaren Vorlage) in der Zielsprache wiederzugeben sind. das heutige lit. 
Phrasem (sàvo) krỹžių nèšti ‘labai vargti’ (fŽ 353) hat bereits in der bretke-bibel 
einen Vorläufer und eine Variante dazu, die sich eng an die Vorlage bei Luther 
anschließen:

(11) ir iei kas ne neſchaie kriſʒaus sawa ir eit paſkui manes : ne gal buti mana Apaſchtalas – Vnd 
wer nicht ſein Creuꜩ tregt, vnd mir nachfolget, der kan nicht mein Jnger ſein – Et, qui 
non baiulat crucem suam et venit post me, non potest esse meus discipulus (Lk XiV 27);

(12) Kurſai mane nor ſekti, te uſsigina pats sawe ir teim Kriſʒụ ant sawẹs – Wer mir wil nach-
folgen, der verleugne ſich ſelbs, vnd neme sein Creuꜩ auff ſich, vnd folge mir nach (Mk 
Viii 34). Vgl. dt. sein Kreuz tragen; sein Kreuz auf sich nehmen ‘seine Leiden geduldig 
ertragen’ (Mdi 271), das ebenfalls im Lateinischen vorgeprägt ist, wobei sicher in den 
fällen, in denen die rede davon ist, dass jesus sein kreuz trägt, noch die präphraseo-
logische wendung vorliegt.

in einer reihe weiterer fälle liegen, eng an der Vorlage, sich anschließende 
Übertragungen von Verbalphrasemen vor, wie z. b. buną laikýti ‘schweigen’, eigentl. 
‘den Mund halten’ und láužti šrdį ‘j-n durch kummer (fast) töten’, eigentl. ‘das 
herz brechen’:

(13) Bei ſchitai eſti pawarguſioio Nůdeia, iog Piktenibe sawa Burna turres laikiti – Vnd iſt des 
Armen hoffnung, das die bosheit wird jren mund mſſen ʒuhalten – et erit egeno spes, 
iniquitas autem contrahet os suum (hiob V 16);

(14) Ka darot, werkdomi, ir lauſʒdami mano ſchirdi? – Was machet jr, das jr weinet, vnd brechet 
mir mein Herꜩ? – Tunc respondit Paulus: „Quid facitis flentes et affligentes cor meum?“ 
(apg XXi 13).

das Phrasem buną laikýti ist nicht charakteristisch für die litauische standard-
sprache, es kommt nach ausweis des fŽ 114 in den westlichen und nordwestlichen 
Mundarten, sowie bei kristijonas donelaitis, Philip ruhig, johannes brodowski 
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und ieva simonaitytė vor. Übrigens hat die Quandtbibel hier einen sehr ähnlichen 
ausdruck (sawo burną užlaikyti), der ebenfalls unter wahrscheinlich deutschem 
einfluss zustande gekommen ist, vgl.:

(14a) Ir yra warg=dieno nuſſitikkėjimas, kad piktenybe turrės sawo burna ulaikyti.

was das Phrasem láužti šrdį betrifft, so konnte ich es aus späteren Quellen 
nicht ermitteln. im Litauischen akademiewörterbuch (LkŽ XiV 884) sind nur 
Phraseme mit präfigierten Verben und anderen bedeutungen festgehalten, sodass 
ich vermute, dass bretke hier in beiden fällen Äquivalente zu dt. den Mund halten 
bzw. das Herz brechen anführt, die sich eng an die Luthersche Vorlage anlehnen. 
die lateinische Vorlage weicht mit dem Verb affligere ‘gewaltsam werfen; schmet-
tern; zu boden schlagen, verletzen; das gemüt niederschlagen; das herz schwer 
machen’ formal deutlich ab. in der Quandt-bibel haben wir einen ausdruck des 
typs ‘das herz schwermachen’, vgl.:

(14b) Bet Powil’s atſake: ką dárote jús, werkdami, ir mano ßird ſunkindami?

bretke versteht in der regel die Phraseme in der Luther-Vorlage recht gut und 
gibt sie entsprechend richtig, wenn auch nicht selten in enger anlehnung an Lu-
ther wieder. im folgenden führe ich einen der wenigen missglückten Übertragungs-
fälle an:

(15) Anis wiſʒạ ſawạ Norạ iſchpilde ant manes – Sie haben jren mut mit einander an mir gek-
let – Aperuerunt super me ora sua (hiob XVi 10). jonas Palionis hat nicht zufällig die 
ziemlich unverständliche Übersetzung dieses Prädikativphrasems durch bretke in b 
rr 14 dann in seinem kommentar dazu berichtigt in:

(16) Jie visą savo apmaudą išgiežė ant manęs, vgl. lit. apmaudą giežti ant ko, kam ‘ärgern; 
seinen Ärger auslassen an j-m’. das heutige dt. sein Mütchen an j-m kühlen hat die 
bedeutung ‘seine übermütige (schlechte) Laune, (seinen Ärger) an j-m auslassen’. bei 
Luther kommt noch das nichtdiminuierte Mut vor, aber er gebraucht auch schon 
mütlein, vgl. Lsr iii 664 (dazu siehe ausführlicher: eckert 2004). 

b) es ist damit zu rechnen, dass die wendung in der Vorlage, d. h. bei Luther, 
sich vom heutigen deutschen unterscheidet und dementsprechend das Überset-
zungsäquivavalent bei bretke einzuschätzen ist. Lehrreich in dieser hinsicht sind 
die folgenden beispiele:

(17) ...wadinamas Hiobas, tas buwa praſtas ir geras [teiſus] Diewobiạns ir pikta wengịs – der 
hies Hiob, Derſelb war ſchlecht vnd recht, Gottfrchtig, vnd meidet das bſe – ...nomine 
Job, et erat vir ille simplex et rectus ac timens Deum et recedens a malo (hiob i 1);

(18) Er ne daboieisi mana Tarno Hiobo? Neſa nera iem ligaus Sʒemeie, praſtas ir geras /teiſus/, 
Diewo bijans ir pikta wengịs – Hastu nicht acht gehabt auff meinen knecht Hiob? Denn es 
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iſt ſein Gleiche nicht im Lande, ſchlecht vnd recht, Gottfrchtig... – Numquid considerasti 
servum meum Iob, quod non sit ei similis in terra, homo simplex et rectus ac timens Deum 
et recedens a malo (hiob i 8).

die reim- oder Paarformel schlecht und recht ist schon im Mittelhochdeutschen 
bekannt und Luther verwendet sie mehrmals in der bibelübersetzung außer den 
oben zitierten stellen noch 2 sam XV 3 und im Psalm XXV 21. Zur letztgenann-
ten stelle vgl.:

(18a) Praſtibe ir teiſibe [tai] teiſſaugoia mane, neſa esch tawẹs laukiu – Schlecht vnd recht das 
behtete mich, Denn ich harre dein (te 84–85)3 .

die frühneuhochdeutsche wendung schlecht vnd recht hatte die bedeutung 
‘einfach (=schlicht) und richtig’, vgl. Lsr iii 853. erst nach Luther veränderte 
sich die bedeutung immer mehr zum negativen, vgl. heutiges schlecht und recht 
‘mit Mühe, in unvollkommener weise’; mehr schlecht als recht ‘so gut es möglich 
ist, aber unvollkommen’ (Mdi 415). bretke überträgt schlecht (=schlicht) über-
zeugend mit hilfe des wohl aus dem slawischen entlehnten prastas, das auch die 
bedeutung ‘einfach’ (neben dem schon mehr negativen ‘arm, gering’) haben konn-
te, vgl. skardžius (1931: 176). für die zweite komponente der Paarform setzt er 
geras bzw. teisus, das u. a. auch die bedeutung ‘redlich, rechtschaffen’ hat. in der 
Quandt-bibel steht für diese Zwillingsform in beiden textstellen wiernas ir teisus, 
wobei wiernas wiederum ein slawismus ist, der die bedeutung ‘treu, gläubig, red-
lich’ hatte, vgl. skardžius (1931: 236).

c) die enge beziehung des Übersetzers zur Vorlage wirft schließlich die frage 
nach der entlehnung, im falle der Phraseologie vor allem der Übersetzungsent-
lehnung (kalkierung) auf, die jedoch häufig nicht leicht zu entscheiden ist. Man 
kann möglicherweise annehmen, dass in den obigen fällen wie z. b. buną laikýti, 
šrdį láužti sowie für eine reihe weiterer beispiele derartige kalkierungen vorliegen. 
eindeutig lassen sich partielle oder hybride Übersetzungsentlehnungen bestimmen, 
die dadurch gekennzeichnet sind, dass eine komponente direkt aus der ausgangs-
sprache übernommen (entlehnt) wird, während die andere komponente (oder 
andere komponenten) übersetzt werden, vgl.:

(19) PONas uſʒu ius Baiụ muſch [kariaus] – Der HERR wird fur euch ſtreiten . . . – Dominus 
pugnabit pro vobis (2 Mose XiV 14). für streiten setzt bretke baju mušti, wobei dieses 
auf ein ostslawisches *bojь biti ‘schlacht schlagen’ zurückzuführen ist. Lit. mušti ist die 
Übersetzung von ostsl. biti, während bojь (poln. boj, weißruss., russ. boj) als bajus, 
bojus ‘streit, schlacht’ direkt ins Litauische entlehnt wurde und zwar nach ausweis 

3 dieses werk ist mir erst kurz vor fertigstellung des vorliegenden artikels zugänglich ge-
worden.
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von fraenkel (Lew i 30) bei bretkun und im kniga nobaznistes. in der sprache der 
litauischen folklore ist übrigens die figura etymologica mšį mùšti ‘kampf, krieg 
führen’ gebräuchlich, vgl.:

(20) Aš buvau didžiam kare, ten didį mūšį mušė, ten kardu tvorą tvėrė (aus L. rhesa’s Volks-
liedersammlung nach LkŽ Viii 454–455). auch ostsl. *biti bojь stellt eine figura 
etymologica dar, die sicher auf grund der ablautverhältnisse im wurzelvokalismus 
sehr alt ist. sie wird bezeugt durch folgende beispiele, die schon eine gewisse bedeu-
tungsverschiebung aufweisen, vgl.:

(21) altweißruss. боем бил ‘schlug durch Prügelei, schlägerei’ (gsbM 120; das beispiel 
stammt aus dem 15. jahrhundert);

(22) russ. dial. Чему ж меня отец-мать не учила – До кровавого боя не била ‘warum 
haben mich meine eltern nicht gelehrt / Mich nicht blutig geschlagen’ (um smo-
lensk – nach srng 66). die glossierung von baju mušti durch kariauti ‘krieg führen’ 
verweist auf die ursprüngliche bedeutung der wendung. skardžius (1931: 37) führt 
altlit. bajus, bojus auf weißruss. boj oder poln. boj zurück. Mir scheint, dass in erster 
Linie das ostslawische als Quellsprache in frage kommt. es ist von interesse, dass die 
Quandt-bibel hier auch karauti hat (entsprechend der frühneuhochdeutschen Vorlage 
streiten und der Vulgata pugnare): 

(22a) Pons Diew’s karáus u jus . . .

d) es ist nicht auszuschließen, dass bretke in einer reihe von fällen für ein-
zelne wortformen im Luther-text umschreibungen anbietet, die wortfügungen 
darstellen. ob sie stabil oder gar leicht idiomatisch sind, ist schwer zu beurteilen. 
Man vgl. dt. frönen – lit. drbti per baũdžiavą:

(23) Eikitegi dirpkite per baudʒewạ (verbessert aus baudʒiwạ) – So gehet nu hin vnd frnet 
(2 Mose V 18);

dt. pfeifen – lit. giedojome wamzdeis:

(24) Giedaiame iumus wamſdeis (wamſdʒiu) a ne schakineiat – Wir haben euch gepfiffen, vnd 
jr habt nicht getanꜩet – Cantavimus vobis tibiis, et non saltastis (Lk Vii 32).

Zur erMittLung Von PhraseMen   
iM bretke’schen bibeLteXt

1. harald burger hat sich ausführlich mit der identifizierung von Phrasemen 
in älteren texten des deutschen befasst (burger und andere 1982: 346–382) und 
ist dabei speziell auf indizien eingegangen, die sich aus Übersetzungstexten erge-
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ben (op. cit.: 356–360). aus seiner typologie der entsprechungen möchte ich nur 
auf einen typ eingehen, für den ich zahlreiche beispiele in dem von mir gesam-
melten Material gefunden habe.

es handelt sich um den typ „ausgangssprache: ein wort – Zielsprache: eine 
wortfügung“, wobei jedoch noch zusätzliche kriterien für den wahrscheinlichen 
phraseologischen charakter der wortfügung in der Zielsprache hinzukommen 
müssen. in der bretke’schen bibelübertragung lässt sich eine bedeutende anzahl 
von beispielen ermitteln, die zwei untergruppen bilden:

a) die ausgangssprache (der Luther-text) hat die Präposition frühnhdt. fur 
‘vor’, der in der Zielsprache altlitauisch die wendung po akim (wörtlich: ‘vor den 
augen’) zugeordnet wird, mit der bezeichnungen von Personen, institutionen, 
Völkern etc. verknüpft werden, die im gen. sg. oder gen. Pl. stehen, vgl.:

(25) ...idant mano Wardạ neſchotụ po akim Pagonụ ir karaliụ, ir po akim waikụ Iſrael – das 
er meinen Namen trage fur den Heiden, vnd fur den Knigen, vnd fur den kindern von 
Israel – ut portet nomen meum coram gentibus et regibus et filiis Israel (apg iX 15);

(26) Po akim Karaliaus ne tieſa dariti (...) ira ne apikanta, Neſa per teisibẹ Soſtas ira paſtip ri-
na mas – (1546) Fur den Knigen vnrecht thun, ist ein Grewel, Denn durch gerechtigkeit 
wird der Thron beſtetigt – Abominantur reges agere impie, quoniam iustitia firmatur solium 
(spr sal XVi 12). für dieses beispiel ist anzunehmen, dass bretke die bibelausgabe 
von 1546 benutzt hat und nicht die von 1522; denn hier lesen wir: Es iſt der knige 
grewel wo ſie gottlos handeln, Denn durch gerechtickeyt wird der thron gefertiget . Auch 
die lateinische Vorlage liefert keinen anlass für den gebrauch von po akim, nur die 
Lutherübersetzung aus dem jahre 1546.

b) in vielen beispielen kommt die Präposition frühnhdt. fur ‘vor’ in Verknüpfung 
mit Pronomina vor und entsprechend die altlit. wendung po akim:

(27) Ir kada iſchwiſlawo (isſhwiſdawo) io ne cʒistos Dwaſias, parpuldawo po io akim, schauke, 
ir biloio. Tu eſsi Diewo Sunus – Vnd wenn jn die vnſaubern Geiſter ſahen, fielen ſie fur jm 
nider, ſchrien, vnd ſprachen, Du biſt Gottes ſon – Et spiritus immundi, cum illum videbant, 
procidebant ei et clamabant dicentes: „Tu es Filius Dei!“ (Mk iii 11);

auch hier ist es die Luthersche Übersetzung, die den grund für den gebrauch 
von po akim abgibt.

(28) Jei paſſedẹs walgiſi ſu Ponu, tad dabokes . Kas po tawa akim ira – Wenn du siꜩest vnd iſſeſt 
mit einem Herrn, So mercke, wen du fur dir haſt – Quando sederis, ut comedas cum prin-
cipe, dilligenter attende, quae apposita sunt ante faciem tuam (spr sal XXiii 1). auch 
hier nehme ich an, dass bretke am ehesten die Luther-ausgabe von 1546 (die eben 
zitiert wurde) benutzt hat, obgleich auch die ausgabe von 1522 ein fur enthält: So 
mercke drauff was fur dyr ſtehet. die lateinische Vorlage hat allerdings hier das noch 
deutlichere ante faciem ‘vor dem angesicht’.
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c) in einigen fällen gibt bretke bei Luther vorkommendes bey dir mit po tawa 
akim wieder:

(29) Kas po tawa akim ko ſtow? – Wer gilt bey dir etwas? – Quid ad te? (hiob XXXV 3);

(30) Neſa ir tamſibes po tawa akim ne tamſibes ira. Ir naktis ſzib kaip diena, tamſibe ira kaip 
ſchwieſibe – Denn auch finſternis nicht finſter iſt bey dir, vnd die nacht leuchtet wie der tag, 
Finsternis iſt wie das liecht – etiam tenebrae non obscurabuntur a te (Ps 139 12).

d) in einer reihe von fällen gibt po akim ira Vorhandensein, dasein von etwas 
wieder:

(31) ...neſa Piuwe po akim ira – denn die Erndte iſt da – quonian adest messis (Mk iV 29);

(32) Schitai, hadina po akim ira, kaip Sunus ſʒmogaus ingi rankas Grieſchnuiu tur buti iſch du-
tas – Sihe die ſtund iſt hie, das des menſchen Son in der Snder hende vberantwortet wird – 
ecce appropinquavit hora (Mt XXVi 45). die ausgabe von 1522 hat etwas abweichend: 
ſihe, die ſtund iſt er bey komen (d.h. ist herbeigekommen) ähnlich wie in der lateinischen 
Vorlage (sich nähern, herankommen).

est ist allerdings auch festzustellen, dass bretke in einigen wenigen fällen die 
wortfügungen von ihren Augen mit pa akim iu und vor mein Angesicht mit mano 
akim, also völlig wörtlich überträgt:

(33) Girpelnei ne iſsilaika po tawa akim – Die Rhumredtigen beſtehen nicht fur deinen Augen – 
neque permanebunt iniusti ante oculos tuos (Ps 5 6);

(34) Eſch Wieſchpati wiſsada tureiau po mano akim – (1546) Ich habe den HERRN allezeit 
furgesetzt fur mein angesichte (apg ii 25). die Luther-ausgabe von 1522 hat hier: Ich 
hab den herren allꜩeyt furgeſeꜩt fur meyn gesicht (apg ii 25). 

die frage, ob schon zu bretkes Zeiten eine Varianz von po akim // po akiu zu 
verzeichnen ist, konnte ich nicht ganz klären. jolanta gelumbeckaitė (2002: 167–
168) ist in ihrer Monographie der Meinung, dass pa akiu in pa akim korrigiert 
worden ist in folgendem beispiel:

(35) ...nuleida pa akiu (verbessert in: pa akim) Jesaus – mitten vnter ſie fur Ihesum – summi-
serunt ... ante Iesum (Lk V 19).

ob das auch in den folgenden beispielen so ist, konnte ich auf grund der mir 
zur Verfügung stehenden fakten nicht entscheiden:

(36) ... ir nuwede ghị po akiụ (po akim) Rodos – ...vnd freten jn fur den Rat – et adduxerunt 
in concilium (apg Vi 12);

(37) Ir atwadina anus po ſawo akiụ (po sawo akim) – vnd ſtelleten ſie fur ſich (apg iV 7). schließ-
lich kommt es zu einem wechsel der konstruktionen į akis // po akim ‘entgegen’:
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(38) ...ir kaip ne maſʒas ſturmas prieſch mus buwo (po akim, ị akis) wissa nussitikeghima szi-
wato pametem – (1546) vnd nicht ein klein Vngewitter vns wider war, war alle hoffnung 
vnſers lebens dahin – et tempestate non exiqua imminente (apg XXVii 20). Übrigens 
lautet diese stelle in der Luther-ausgabe von 1522 abweichend von der eben ange-
führten: vnd nit eyn kleyne vnſtumickeyt vns auff dem hals lage, war alle hoffnung vnſers 
lebens dahyn. ebenso hat hier die Vulgata eine andere formulierung. es muss hervor-
gehoben werden, dass hier po akim // į akis auf grund seiner bedeutung als separat 
gegenüber dem Phrasem po akim ‘vor’ anzusehen ist.

Von interesse ist, dass die beziehungen zwischen frühnhdt. fur ‘vor’ und altlit. 
po akim typologisch sich mit den etymologien von lat. coram und griech. ἐν-ώπιον 
vergleichen lassen, vgl. latein. coram Präposition ‘angesichts’; in gegenwart von; 
vor’ das auf co(m) ‘mit’ + ōram zu ōs, ōris ‘Mund, antlitz, öffnung’ zurückgeht4 
und griech. ἐν-ώπιον Präposition 1. ‘gegen(über)’, 2. ‘vor’, 3. ‘in beziehung zu’, 
4. ‘in gegenwart von’ seinerseits mit griech. ὤψ, ἡ, Pl τα ὦπα ‘blick; aussehen; 
Pl ‘augen, gesicht’ in Verbindung steht, vgl. homer. εἰς ὦπα ἰδεαϑαι ‘ins gesicht 
sehen; in die augen blicken’. dazu ausführlicher eckert (2004: 51–62). 

2. ein wichtiges kriterium für die ermittlung eines Phrasems ist m. e. die 
auffindung von Phrasemvarianten (im bibeltext bei bretke, in anderen altlitau-
ischen sprachdenkmälern und auch für die sprache der Vorlage). freie wortfü-
gungen bilden keine Varianten aus. im weiteren führe ich nur einige beispiele aus 
einer größeren anzahl von fällen an, vgl.:

a) das substantivphrasem bei Luther heulen und zeenklappen5, unser heutiges 
Heulen und Zähneklappern ‘allgemeine angst und Verzweiflung’ (Mid 212) ist bei 
bretke durch folgende variative wendungen repräsentiert:

(39) ...werkſmas ir grieſʒumas dantụ – Da wird ſein heulen vnd ʒeenklappen – Ibi erit fletus et 
stridor dentium (Lk Xiii 28) : kaukimas ir dantu drebeghimas (gallus: kaukimas ir dan-
tu klabeghimas) (Mt Xiii 42). b. Vilentas hat verksmas ir griežimas dantų (nach LkŽ 
XViii 760), während die litauische gegenwartssprache die bereits verkürzte Variante 
dant griežmas (fŽ 129) aufweist.

b) das Verbalphrasem grežti dants ant ko resp. grežti dantims ant ko, wörtlich 
‘die Zähne (mit den Zähnen) knirschen auf j-n’ mit der phraseologischen bedeu-
tung ‘auf j-n böse sein’ ist belegt durch folgende stelle:

4 siehe alois walde (1910: 191). für den wertvollen hinweis auf latein. cōram und griech. ἐν-ώπιον in 
der diskussion zu meinem Vortrag bin ich frau Prof. dr. jolanta gelumbeckaitė (frankfurt) sehr 
dankbar.

5 keith spalding (hdgfu iii 1319) verzeichnet bei hans sachs die Variante: heulen, grießgramen und 
zeenklappern .
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(40) Kaip tai girdeio, eio iemus per ſchirdị, ir grieſʒe dantis (dantimis) ant io – (1546) DA ſie 
solchs hreten, Giengs jnen durchs herꜩ, vnd biſſen die ʒeene ʒuſammen vber jn – Audien-
tes autem haec, dissecabantur cordibus suis et stridebant dentibus in eum (apg Vii 54). 
die ausgabe von 1522 hat eine etwas abweichende fassung: Da ſie ſolchs horeten, 
ʒurſchneyds yhn yhr herꜩ, vnd kyrreten mit ʒenen vbir yhn. altlit. griesze dantis weist 
wohl die morphologische Variante griesze dantimis auf. das neue akademische wör-
terbuch der litauischen Phraseologie (fŽ 131–132) führt eine ganze reihe von Vari-
anten für dieses Phrasem an: dañtį giẽžti, dañtį grežti, dančiù grežti, dants grežti und 
dantims grežti - alle mit der bedeutung ‘böse sein; pykti’. a. kurschat (Ldw i 646) 
fixiert noch die Variante sàvo ltį grežti ant ko (wörtlich ‘seinen augenzahn auf j-n 
knirschen’) ‘auf einen böse sein’.

c) bei bretke lauten die Äquivalente für dt. zu Herzen nehmen: dėti širdina sowie 
dėti širdiesp(i):

(41) Bei dek ſchirdina mana pamokſla – Vnd nim zu herꜩen meine Lere – Inclina aurem tuam 
et audi verba sapientium, appone autem cor ad doctrinam meam (spr sal XXii 17);

(42) ...ir giwenaſis tai deſt ſchirdieſpi – vnd der Lebendige nimpts ʒu herꜩen (Pred Vii 3).

d) das adverbialphrasem iš visos sylos tritt bei bretke noch in der Variante iš 
visų sylų auf, vgl.:

(43) Milek Wieſchpati Diewa tawa iſch wiſsas ſchirdes tawa, ir iſch wiſsas duſchas tawa, ir iſch 
wiſsạ ſilạs (isch wissụ silụ) tawa – Du ſolt Gott deinen HERRN lieben, von ganꜩem herꜩen, 
von ganꜩer ſeele, von allen krefften... (Lk X, 27). in den anmerkungen zur textaus-
gabe des neuen testaments (range ed 488) wird auf die sandhi-erscheinung in 
wissa silas (< visos sylos) hingewiesen, sowie auf die wendungen in den Vorlagen: 
Luther – von allen krefften, Vulgata – et ex omnibus viribus tuis .

3. indizien zur ermittlung eines Phrasems gibt die Verankerung eines bildes 
und der dieses bild wiedergebenden wendung in einer bestimmten kultur und 
sprache ab, wobei eine deutliche abhebung dieser wendung von ähnlichen aber 
separaten wendungen in anderen sprachen und kulturen erfolgt. dies trifft be-
sonders auf Phraseme zu, die einen gewissen symbolcharakter annehmen. Man 
vgl. z. b. alttestamentliches „Milch und honig“, repräsentiert durch „Land, wo 
Milch und honig fließen“ = ‘ein Land des reichtums, Überflusses, wohlstandes, 
außerordentlicher Möglichkeiten; ein gelobtes Land’, vgl.:

(44) ...ir idant ios iſchweſcʒiau iſch ſchos Szemes, ing gerạ ir platụ Sʒemẹ, ing Sʒemẹ, pluſtan cʒẹ 
Pienu ir Medumi – ...vnd ſie ausfre aus dieſem Lande, in ein gut vnd weit Land, In ein 
land, darinnen milch vnd honig fleuſſt... – et educam de terra illa in terram bonam et spa-
tiosam, in terram quae fluit lacte et melle (2 Mose iii 8).
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(45) ...Sʒemena /ing Sʒemẹ/ Pienu ir Midumi pluſtancʒe... – In das Land darinne milch vnd 
honig fleuſſt – ad terram fluentem lacte et melle (2 Mose iii 17)6 .

neben den Variantem pienas ir medus resp. pienas ir midus kommt noch ein 
medus ir sviestas ‘Milch und butter’ vor, das bereits in der Vorlage bei Luther und 
in der Vulgata in dieser form vorkommt:

(46) Ghis ne ischwjs Strowiụ nei Vpiụ Mędumi ir Swieſtụ plustancʒiu – Er wird nicht ſehen die 
Strme noch die waſſerbeche, die mit honig vnd butter flieſſen – Non videat rivulos olei, 
torrentes melles et butyri (hiob XX 17).

die Paarformel mit ‘honig und Milch’ kommt auch im hohelied solomons, im 
anschluß an einen Vergleich, der die bezeichnung für honigseim enthält, vor:

(47) Tawa lupos, miela Marti, ira kaip koris mædaus, mædus ir piens ira po tawa lieſʒu wio... – 
Deine Lippen, meine Braut, ſind wie trieffender honigſeim, honig vnd milch iſt vnter deiner 
ʒungen – Favus distillans labia tua, sponsa; mel et lac sub lingua tua (hohel sal iV 11).

an einer anderen stelle in hohelied salomos liegt wahrscheinlich noch der 
präphraseologische gebrauch von „honigseim“, „honig“, „wein“ und „Milch“ 
vor und damit auch gleich die ausgangssituation für die Variante „Milch und 
wein“, vgl.:

(48) Esch sawa korio ir mædaus walgiau, Esch sawa Wino ir Pieno geriau – Ich hab meines Seims 
sampt meinem Honige geſſen, Ich hab meins Weins ſampt meiner Milch getruncken – comedi 
favum cum melle, bibi vinum cum lacte meo (hohel sal V 1)

keith spalding (hdgfu V 1692) vermerkt, dass auch „Milch“ und ,,wein“ in 
juxtaposition vorkommen und zwar ebenfalls in der bibel, vgl.:

(49) ...werden die Berge von ſüſſem Wein trieffen, und die Hgel von Milch flieſſen – stillabunt 
montes mustum, et colles fluent lacte (joel iV 18). er führt noch die wendungen ,,Milch“ 
und ,,süße kost“ bzw. ,,Milch und wein“ aus schriften der barockzeit an, z. b. 

(50) dem Mund hat mich gelabet mit Milch und süßer Kost’;

(51) zum gelobten Land, da Milch und Wein stets fleuß herein .

die Quand-bibel weist in den oben angeführten belegstellen dieselben wen-
dungen auf, nämlich pienas bey meddus resp. meddus ir swiestas, vgl.:

(51a) ...ir ißweſti jůs iß ßôs émês  gérą ir plácʒę émę,  émę, kurroj’ pienas bey meddus ſklyſta 
(2 Mose iii 8);

6 hier gebraucht bretke antstelle des sonst üblichen altlit. medus ‘honig’, das etwas abweichende midus 
‘Met, honigseim’ das semantisch sehr gut paßt un einen gewissen Übergang zu den Varianten mit 
„wein“ darstellt. fraenkel nimmt für midus entlehnung aus dem germanischen an (Lew 446–447).



24

rainer eckert

acta Linguistica Lithuanica LXIV–LXV

(51b) aß jus ißweſſu... émę...kur pien’s bey meddus ſklyſta (2 Mose iii 17);

(51c) Jis ne mattys ſtrowês, ney páuppes, meddumi ir ſwieſtu tékancʒes (hiob XX 17);

kazys grigas behandelt in seiner Monographie Литовские пословицы (1987: 
77–95) das litauische sprichwort Kur mūsų nėra, veršiai midų geria (wörtlich: ‘wo 
wir nicht sind, trinken die kälber honigtrank’; sinn: ‘wo wir nicht sind, ist es sehr 
gut’) und seine vielzähligen Varianten. dabei streift er die biblischen wendungen 
des typs „Milch und honig“ und verbindet das lit. sprichwort Kur mūsų nėra, ten 
ir upės pienu plaukia damit. er unterstreicht allerdings, dass letzteres ironisch ge-
braucht wird, was auf die biblischen wendungen keineswegs zutrifft, allerdings ist 
der einfluss der biblischen wendung augenscheinlich. Von besonderem interesse 
jedoch ist, dass grigas unter Verweis auf meinen ersten aufsatz zur historischen 
Phraseologie des baltischen und slawischen (siehe eckert 1968: 79–81) für diese 
sprachen eine alte wendung „honig & bier trinken“ voraussetzt, der gegenüber 
das oben erwähnte litauische sprichwort spezieller und jünger ist. nach meiner 
Meinung existiert neben der biblischen (alttestamentlichen und möglicherweise mit 
der hebräischen folkloretradition in Zusammenhang stehenden) wendung „Milch 
und honig“ bzw. „honig und wein“ eine davon völlig separat zu betrachtende 
wendung „honig & bier“ (ostbalt. medus & alus; ursl. medъ & olъ) im baltischen 
und slawischen, die auf die Verknüpfung (und opposition) der bezeichnungen für 
das alte berauschende süßgetränk und bittergetränk zurückgehen. es liegen hier 
von ihrem inhalt gesehen ziemlich ähnliche wendungen vor, die jedoch ganz ver-
schiedenen traditionen und damit zusammenhängenden kulturen entspringen.

4. bei der ermittlung von Phrasemen sind mehrere belege aus einem sprach-
denkmal bzw. mehrere belege aus verschiedenen sprachdenkmälern derselben 
epoche hilfreich. ein beispiel dafür ist der stehende Vergleich (oder das kompa-
rativphrasem) „a ist weiß wie der schnee“:

(52) Ir io Weidas buwa kaip Sʒiebai, ir io Rubas baltas kaip Sniegas – Vnd ſeine geſtalt war wie 
der bliꜩ, vnd ſein Kleid weis als der ſchnee – Erat autem aspectus eius sicut fulgur, et ve-
stimentum eius candidum sicut nix (Mt XXViii 3).

aus der Postille des bretke von 1599 (ii 399) ist nach klementina Vosylytė 
(LkPŽ 250) folgender beleg (in bereits der heutigen norm angeglichener schrei-
bung) bekannt:

(53) Ir rūbas jo baltas kaip sniegai .

in der bibelübersetzung von samuel boguslav chylinski lautet dieselbe stelle:

(54) Rūbai jo balti kaipo sniegas (nach LkŽ Xiii 250 ebenfalls mit angeglichener schrei-
bung).
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Zu einigen sPrichwörtern 
und Zwei grussforMeLn

in diesem letzten abschnitt will ich einige wenige ausführungen zur Phraseo-
textemik machen und zwar zu einem wichtigen bereich daraus, zu den Parömien 
oder sprichwörtern.

1. Verweilen wir zuerst bei dem deutschen sprichwort Wer andern eine Grube gräbt, 
fällt selbst hinein, als dessen Quelle im „sprichwörterlexikon“ von horst und anne-
lies beyer (1987: 232) die sprüche salomos bezeichnet werden. dort heißt es:

(55) Kaſsạsis důbẹ, ịpuls. Ir kas raicʒoij (?) [anstelle von ausgestrichenem ritta] akmeni, ant 
to puls (ateis) – Wer eine Gruben macht, der wird drein fallen, Vnd wer einen ſtein walꜩet, 
auff den wird er komen – Qui fodit foveam, incidet in eam; et, qui volvit lapidem, rever-
tetur ad eum (spr sal XXVi 27) und

(56) O kaſạnſis důbẹ, pats ịpuls. Ir ardantị tworạ, kirmis (ſʒaltis, ingels) ịkạs – Aber wer eine 
Gruben macht, der wird ſelbs drein fallen, Vnd wer den ʒaun ʒureiſſet, den wird eine 
Schlange ſtechen (Pred X 8). beide belegstellen enthalten jeweils noch ein synonymisches 
sprichwort. Man kann wahrscheinlich den sinn des uns interessierenden bildlichen 
sprichwortes wie folgend wiedergeben: ‘ein ungemach erleidet der selbst, der es einem 
anderen zufügen möchte’.

es existiert ein Zusammenhang zwischen Phraseotextemen und Phrasemen, der 
vor allem darin besteht, dass nicht wenige Phraseme aus teilen (segmenten) von 
Phraseotextemen bestehen, d. h. einer der wege der Phrasembildung ist die Ver-
selbstständigung von teilen von Phraseotextemen. Man vgl. dazu:

(57) Jus uſʒpůlat Sÿratạ, ir kaſsat Artimoiui iuſụ Důbẹ – (1545) Ir fallet vber einen armen 
Waisen, vnd grabt ewern Nehesten gruben – Super pupillum irruitis et subvertere nitimini 
amicum vestrum (hiob Vi 27). wahrscheinlich greift auch hier bretke auf die Luther-
ausgabe von 1545 zurück; denn die ausgabe von 1524 weist einen etwas anderen 
wortlaut auf: yhr fallet vber eynen armen wayſen, vnd rottet ewern nehiſten aus .

2. auch sprichwörter weisen häufig Varianten auf, vgl.:

(58) Ne wienas bernas ne gal dwiem ponam ſluſʒiti – Kein Hausknecht kan ʒweien Herrn die-
nen – Nemo servus potest duobus dominis servire (Lk XVi 13) und

(59) Newienas negal dwiem Ponam ſluſʒiti – NIemand kan ʒweien Herrn dienen (Mt Vi 24). 
das eben zitierte sprichwort weist durch den wegfall des bernas bereits eine stärkere 
Verallgemeinerung auf.

3. obwohl die folgenden beispiele sich z. t. erheblich voneinander unterschei-
den, sind sie doch wohl als Varianten eines Phraseotextems (hier sprichwortes) 
aufzufassen:
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(60) Bet Jeſus biloio iemus. Nera Prarakas be cʒeſties, tiktai Tiewiſchkioia ir namie prieg ſa-
wu iụ – Jheſus aber ſprach ʒu jnen, Ein Prophet gilt nirgend weniger, denn im Vaterland, 
vnd daheim bey den ſeinen – Et dicebat eis Jesus: “Non est propheta sine honore nisi in 
patria sua et in cognotione sua et in domo sua” (Mk Vi 4).

(61) Prarakas niekur ne tur maſʒeſnios garbes, net Tiewiſchkioia sawa, ir sawa Namůsụ – (1546) 
Ein Prophet gilt nirgend weniger, denn in ſeinem Vaterland vnd in ſeinem Hause (Mt Xiii 
57). auch hier unterscheidet sich die Lutherausgabe von 1522: Eyn prophet gillt nyrgend 
weniger denn da heym vnd bey den ſeynen .

(62) Ne wienas prarakas (wiens praraks) prĳimtas ira tewiſchkiej ſawa – Kein Prophet iſt ange-
nem in ſeinem Vaterlande (Lk iV 24).

(63) Nesa ghis pats Jeſus liudĳa, Jog Prarakas ſawo tiewiſchkeie garbes ne tur – Denn er ſelber 
Jhesus ʒeugete, das ein Prophet da heim nichts gilt (jh iV 44).

es versteht sich, dass in bretkes bibelübersetzung viel mehr sprichwörter vor-
kommen und hier nur exemplarisch auf einige eingegangen werden konnte. Über-
haupt lässt sich feststellen, dass der sprichwortschatz der modernen europäischen 
sprachen in bedeutendem Maße von den Parömien, die schon in der bibel vor-
kommen, geprägt worden ist.

der Vollständigkeit halber führe ich ganz am schluss noch zwei Phraseotexte-
me mit appellativischer funktion (hier: grußformeln) an:

(64) Giwenk ſu Diewu [ſweikas]! – Gehab dich wol! (apg XXiii 30). hier ist es notwendig 
einen größeren kontext heranzuziehen: es handelt sich um einen brief, den der 
oberhauptmann an klausius Lysias schrieb, der in diesem 23. kapitel zitiert wird und 
an dessen ende die erwähnte grußformel steht. der alternativ angefügte gruß (Svei-
kas!) lässt keinen Zweifel daran, dass es sich bei Giwenk su Diewu! (wörtlich: ‘Leb’ mit 
gott!’) um eine grußformel handelt. in verkürzter form tritt diese grußformel noch 
in folgendem beispiel auf:

(65) su diewu (!) – Gehabt euch wol! – ...abstinere ab idolothytis et sanguine et suffocatis et 
fornicatione; a quibus custodientes vos bene agetis. Valete (apg XV 29). einen erweiter-
ten kontext führe ich nach der Luther-ausgabe von 1546 an: Das jr euch enthaltet vom 
Gꜩenopffer vnd vom Blut, vnd vom Erſticktem, vnd von Hurerey, von welchen, so jr euch 
enthaltet, thut jr recht, Gehabt euch wol .

natürlich ließen sich auch für diesen typ von Phraseotextemen weitere bei-
spiele anführen.

aus dem dargelegten geht hervor, dass in der gesamtübersetzung der bibel 
durch johann bretke ins altlitauische der ganze reichtum und die große Vielfalt 
phraseologischer einheiten, die in der heiligen schrift enthalten sind, ihren nie-
derschlag gefunden haben. das betrifft die verschiedenen kategorien phraseolo-
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gischer einheiten, angefangen von Minimalphrasemen des typs alit. po akim, über 
die verschiedenen Phrasemklassen (wie substantivphraseme, Verbalphraseme, Prä-
dikativphraseme, adverbialphraseme etc.) bis zu besonderen typen wie Paarfor-
meln, stehenden Vergleichen, Phraseoschemata, figurae etymologicae und schließ-
lich verschiedenen typen von Phraseotextemen (sprichwörter, grußformeln). 
einen bedeutenden raum in der untersuchung nehmen die ausführungen über 
die wiedergabe der bei M. Luther vorkommenden idiomatischen wendungen und 
ihre Übertragungen durch bretke ein, die, abgesehen von einigen wenigen aus-
nahmen, als gelungen bezeichnet werden können. die Problematik der kalkierung 
wird detailliert erörtert. besondere beachtung fanden die Probleme der phraseo-
logischen Varianten sowie die verschiedenen stufen der idiomatizität der betrach-
teten wendungen.

einige der genannten Probleme (so das Verhältnis von frühneuhochdeutsch fur 
‘vor’ und altlit. po akim sowie die Äquivalente für frühneuhochdeutsches seinen 
Mut /Mütlein/ an j-m (ab)kühlen in der bretke-bibel sowie in weiteren altlitauischen 
denkmälern und im modernen Litauischen) wurden in meinem aufsatz Phrase 
and Idiom in Bretke’s Old Lithuanian Bible weiter untersucht und beschrieben.

resümierend möchte ich nur eines festhalten: der idealfall wäre, wenn es ge-
länge, für jedes einzelne Phrasem und Phraseotextem aus der bibel eine knappe 
monographische beschreibung zu erstellen unter berücksichtigung der ausgangs-
sprache (Luther-bibel, aber auch deren Vorlagen in lateinischer, griechischer und 
hebräischer sprache) und der Zielsprache (altlitauisch des letzten drittels des 16. 
jh). dies wäre eine in jeder hinsicht befriedigende grundlage für die diachronische 
Phraseologieforschung des Litauischen.

LIterAtur

b e y e r  h o r s t ,  b e y e r  a n n e l i e s  1987: Sprichwörterlexikon . Leipzig: bibliographisches 
institut.

b u r g e r  h a r a l d ,  b u h o f e r  a n n e l i e s ,  s i a l m  a m b r o s  1982: Handbuch der 
Phraseologie. berlin, new york: de gruyter.

e c k e r t  r a i n e r  1968: Minimale textfragmente im slawischen und ihre entsprechungen 
im baltischen. – Baltistica 4(1), 79–81.

ecker t  rainer  1987: Martin Luther und das frühe baltische schrifttum. – Polata 
kъnigopisьnaja s (Priloženije early protestantism in eastern europe, ed. by Veronica du 
feu) 16, 6–25.

eck e r t  r a i n e r  1991: Studien zur historischen Phraseologie der slawischen Sprachen (unter 
Berücksichtigung des Baltischen) (Slawistische Beiträge 281). München: Verlag otto sagner.



28

rainer eckert

acta Linguistica Lithuanica LXIV–LXV

e c k e r t  r a i n e r  2004: Phrase and idiom in bretke’s old Lithuanian bible. – Studies in 
Baltic and Indo-European Linguistics . In honor of William R. Schmalstieg, ed. by Philip baldi, 
Pietro u. dini. amsterdam/Philadelphia: john benjamins Publishing company, 51–62.

e c k e r t  r a i n e r ,  g ü n t h e r  ku r t  1992: Die Phraseologie der russischen Sprache. Leip-
zig–berlin–München–wien–Zürich–new york: Langenscheidt Verlag enzyklopädie .

Frazeologia a religia (Problemy frazeologii europejskiej 2), pod red. andrzeja M. Lewickiego 
i wojciecha chlebdy. warszawa: energeia, 1997.

fŽ – Frazeologijos žodynas, red. jonas Paulauskas. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 
2001.

g e l u m b e c k a i t ė  j o l a n t a  2002: Linksnių ir prielinksninių konstrukcijų sintaksė Jono 
Bretkūno Biblijos Evangelijoje pagal Luką (Opera linguistica Lituanica 1). Vilnius: Lietuvių 
kalbos instituto leidykla.

g r i g a s  k a z y s  1987: Литовские пословицы . Вильнюс: Vaga.

gsbM – Гiстарычны слонiк беларускай мобы, рэд. А. И. Жураскi, вып. 2, Miнск: 
Навука i тэхнiка, 1983.

hdgfu – s p a l d i n g  ke i t h . An Historical Dictionary of German Figurative Usage 3, 5. 
oxford: blackwell, 1974, 1991.

Ldw i–iV – ku r s c h a t  a l e x a n d e r. Litauisch-deutsches Wörterbuch 1–4. göttingen: 
Vandenhoeck & ruprecht, 1968–1973.

Lew i–ii – f r a e n k e l  e r n s t . Litauisches etymologisches Wörterbuch 1–2. heidelberg: 
Vandenhoeck & ruprecht, 1962–1965.

LkfŽ – Pau l a u s k a s  jon a s. Lietuvių kalbos frazeologijos žodynas. kaunas: Šviesa, 1977.

LkPŽ – Vo s y l y t ė  k l e m e n t i n a. Lietuvių kalbos palyginimų žodynas. Vilnius: Mokslas, 
1985 .

LkŽ – Lietuvių kalbos žodynas 1–2, Vilnius: Mintis, 1968–1969; 3–6, Vilnius: Valstybinė 
politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1956–1962; 7–9, Vilnius: Mintis, 1966–1973; 
10–15, Vilnius: Mokslas, 1976–1991; 16–17, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 
1995–1996; 18–20, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1997–2002.

LSr I–IV – r ö h r i c h  L u t z. Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten 1–4. freiburg–
basel–wien: herder Verlag, 1973.

Mdi – wo l f  f r i e d r i c h . Moderne deutsche Idiomatik. München: Max hueber Verlag, 
1976 .

nVbs – Nova vulgata Bibliorum sacrorum editio. romae: Libreria editrice Vaticana, 1979.



Zur Phraseologie in der bibel des johann bretke

29straipsniai / articles

s k a rd ž i u s  P r a n a s  1931: die slavischen Lehnwörter im altlitauischen. – Tauta ir žodis 
7, 3–249.

srng – Словарь русских народных говоров, рэд. Ф. П. Филин, вып. 3. Ленинград: 
Наука, 1968.

te – Textkritische Edition der Übersetzung des Psalters in die Litauische Sprache von Johannes 
Bretke, Pastor zu Labiau und königsberg i. Pr., nach der handschrift aus dem jahre 1580 
und der überarbeiteten fassung dieses Psalters von johannes rehsa, Pastor zu königsberg i. 
Pr., nach dem druck aus dem jahre 1625 nebst der Übersetzung des Psalters in die deutsche 
sprache von Martin Luther nach der ausgabe aus dem jahre 1545, unter Mitarbeit von 
friedemann kluge, mit eine einleitung versehen und hrsg. von friedrich scholz, biblia 
slavica, hrsg. von hans rothe und friedrich scholz, unter Mitarbeit von christian hannick 
und Ludger udolph, serie Vi: supplementum: biblia Lithuanica, reihe 2: editionsbände, 
band 6, Paderborn, München, wien, Zürich: ferdinand schöningh, 2002.

wa l d e  a l o i s  1910: Lateinisches etymologisches Wörterbuch, 2. auflage. heidelberg: carl 
winter Verlag.

ww – Wörter und Wendungen . Wörterbuch zum deutschen Sprachgebrauch, hsrg. von erhard 
agricola unter Mitwirkung von herbert görner und ruth küfner. Leipzig: bibliographisches 
institut, 1975.

Б и р и х  А л е к с а н д р ,  М о к и е н к о  В а л е р и й ,  С т е п а н о в а  Л ю д м и л а  1998: 
Словарь русской фразеологии. Историко-этимологический справочник. Под ред. В. М. Мо-
киенко, Санкт-Петербург: Фолио-Пресс.

Г а к  В л а д и м и р  1996: Специфика библейских фразеологизмов в русском языке. – 
Frazeologia a religia. Tezy referatów międzynarodowego sympozjuma naukowego. Opole, 4-6 
września 1996 r., 10.

die QueLLen

i. aus dem alten testament habe ich für meine untersuchung nur teile herangezogen, 
nämlich jene, die in der edition von j. Palionis und j. Žukauskaitė Jonas Bretkūnas. Rink-
tiniai raštai (abgekürzt: b, rr), Vilnius 1983: 33–312 enthalten sind. auch der kommen-
tarteil dazu (s. 332–359) wurde berücksichtigt.

ii. das neue testament der bretke’schen bibelübersetzung konnte ich anhand des noch 
nicht veröffentlichten editionsbandes 7 (abgekürzt: range ed) durcharbeiten. ich möchte 
an dieser stelle für das freundliche entgegenkommen, mir eine Zeit diesen band zu über-
lassen, Prof. dr. jochen d. range herzlich danken.

es handelt sich um die edition: Navias Testamentas Ing Lietuwischka Lieszuwi perraschitas 
per Jana Bretkuna Labguwos plebona 1580. Das Neue Testament in die litauische Sprache 
übersetzt von Johann Bretke, Pastor zu Labiau 1580. edition der handschrift, bd. 7 und 8, 
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Labiau i. Pr. 1580. bd. 7: evangelien und apostelgeschichte. bearbeitet von jochen d. ran-
ge. ferdinand schöningh Paderborn-München–wien–Zürich sowie um das beiheft zu bd. 
7: anmerkungen und erläuterungen (s. 520–544) bearbeitet von jochen d. range.

iii. für die Luther’sche Vorlage wertete ich folgendes werk aus: D. Martin Luthers Werke . 
Kritische Gesamtausgabe. Die Deutsche Bibel 1522–1546. bd. 1 – weimar, 1906; bd. 2 – 
weimar, 1909; bd. 6 – weimar, 1929; bd. 8 – weimar, 1954; bd. 10, 1. hälfte – weimar, 
1956; bd. 10, 2. hälfte – weimar, 1957; bd. 11, 2. hälfte – weimar, 1960.

iV. die Quandt-bibel zitiere ich nach: Biblia Tai esti Wissas Szwentas Raßtas Seno ir Nau-
jo Testamento, karalauczuje, 1736.

[bemerkung des autors: der vorliegende beitrag stellt den Vortrag dar, den ich am 
27.09.2002 auf der internationalen tagung „400 jahre Litauische bibel: Philologische 
und theologische aspekte der bretke-forschung“ gehalten habe. die erwähnte konferenz 
wurde vom 26. bis 29. september 2002 an der ernst-Moritz-arndt-universität greifswald 
von Prof. dr. jochen d. range veranstaltet. da bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
(08.04.2011) die Materialien dieser konferenz nicht erschienen sind, sehe ich mich 
veranlasst, auf diesem wege die Publizierung meiner arbeit zu realisieren. – R. E.] .

dėl jono bretkūno biblijos frazeologijos

s a n t r au k a

straipsnio tikslas – aptarti jono bretkūno biblijos vertimo frazeologizmus. Šiame vertime 
daug kompleksinių elementų, idiomų ir frazemų. straipsnyje skiriamos dvi kategorijos: elemen-
tai, besiremiantys biblinėmis idiomomis, ir elementai, kurie remiasi tam tikromis situacijomis. 
straipsnyje pateikiama daug pavyzdžių, parodančių, jog bretkūno vertime prielinksninė kons-
trukcija gali atitikti Liuterio biblijos vieną žodį. iš straipsnyje pateikiamos medžiagos matyti, 
kaip frazeologizmai įvairuoja ir kaip yra reiškiami. straipsnyje minimi ir frazeologizmai, atlie-
kantys sakinio funkciją kaip pasisveikinimo fomulės, pvz.: Liuterio biblijoje parašyta: Gehab 
dich wol! : sen. lie. Giwenk su Dievu! (sveikas) : lot.: Valete! (apg XV 29). būtų svarbu pareng-
ti trumpą kiekvienos biblijos frazemos raiškos abiejose – tiek šaltinio, tiek vertimo – kalbose 
aprašymą, aptariant variantus ir jų specifinius semantinius bruožus. 

Įteikta 2011 m. balandžio 8 d.

rainer eckert
Murtzaner Ring 16, D-12681 Berlin, Deutschland
rainer_eckert@gmx.net
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Moksl inių tyr imų kryptys: veiksmažodžio istorija, prūsistika.

iMitatyVinės kiLMės 
VeiksMaŽodŽiai 
Prūsų kaLboje
the origin of Verbs of imitation 
in Prussian 

a n otac i ja

straipsnyje aptariami terminai, susiję su naujų žodžių formavimu. aiškinama imitatyvo 
sąvoka. Prūsų kalbos paminkluose ieškoma imitatyvinių ar imitatyvinės kilmės veiksmažodžių, 
aptariami jų struktūros ypatumai. Lyginami rytų baltų imitatyvai su prūsiškaisiais.

a n n otat i o n

the article discusses terminology associated with the formation of new words and presents 
the concept of the imitatives. the verbal imitatives and verbs of imitative origin are collected 
from the sources of old Prussian language and their structural characteristics is analysed. the 
imitatives of old Prussian language are compared with the ones of eastern baltic languages.

naujų ŽodŽių forMaViMas 
iMitatyViniu būdu 

nauji žodžiai kalboje gali būti sudaromi gana įvairiai. geriausiai pažįstamas bū-
das – daryba, ypač morfologinė daryba, pagrįsta dvinariškumo principu: pamatinis 
žodis (ar žodžiai) ir darinys. daryba vadinamas ir kitoks žodžių atsiradimo būdas, 
nesikeičiant jo struktūrai, tačiau pakintant funkcijai ar reikšmei. tai sintaksinė ar 
semantinė daryba. darybos (ypač morfologinės) būdu kalboje susiformuoja dauguma 

 e s M i n i a i  Ž o d Ž i a i :  darinys (vedinys), forminys, performinys, plėtinys, imitatyvai.
 k e y w o r d s : derivative, formative, performative, expansive, imitatives.
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naujų žodžių, ir juos galima vadinti dariniais. Žodžiai gali atsirasti dar kitais būdais, 
nesiremdami į kitus (t. y. pamatinius) žodžius – tiesiogiai kuriant naujus žodžius ar 
perfomuojant senuosius. tai gali būti šaknų plėtimas1 ar kamieno performavimas, 
pakeičiant struktūrinį tipą2, nors lingvistų darbuose jie dažnai painiojami su daryba 
(apie tai plačiau kaukienė 2005). taip atsiranda plėtiniai ar performiniai. 

Vienas iš mažiausiai tirtų būdų – naujų žodžių formavimas (kūrimas) imitatyvi-
niu būdu. taip susidaro tiesioginiai forminiai (imitatyvai ar onomatopėjiniai žodžiai), 
tarsi pamėgdžiojantys tikrovės garsus (dažniausiai) ar vaizdus, judesius. imitatyvai 
gali būti įvairios kalbos dalys. Paprastai tokiu būdu atsiranda emocinės-ekspresinės 
kalbos dalys (jaustukai ir ištiktukai), pvz.: oi, trrr, plumpt. Panašiai gali atsirasti ir 
veiksmažodžiai, kuriems suformuojamos šaknys ir suteikiama tam tikra veiksmažodžiui 
būtina morfologinė forma (bigzti, čiulbti). kitos kalbos dalys imitatyviškai susifor-
muoja rečiau, nors imitatyvų gali būti ir vardažodžių, ypač daiktavardžių. 

imitatyvams būdingas ikoniškumas. juos galima atpažinti iš glaudaus garsinės 
struktūros ir konkrečiosios semantikos sąryšio. be to, imitatyvams būdingos „sun-
kios šaknys“, turinčios daug priebalsių, dvigarsių, dvibalsių. su reikšme dažniausiai 
yra susiję priebalsiai, pavyzdžiui: šnypščiamieji š, ž (reiškia šlamesį, ūžimą: õšia, 
žia, šniõkščia), r (reiškia vibraciją, drebėjimą: vrpa, trta) ir pan. 

kartais susidaro artimõs reikšms ir struktūros sinonimai, besiskiriantys kai 
kuriais priebalsiais ar balsiais (plg. uzgia, buzgia, bizgia), tačiau konsonantizmo 
ar vokalizmo įvairavimas yra nedėsningas, netelpa į reguliarios balsių ar priebalsių 

1 Šaknų plėtimas lingvistinėje literatūroje dažnai atpažįstamas (ypač etimologiniuose darbuose), tačiau 
neretai painiojamas su morfologine daryba. išplečiant šaknį, prie senosios bazinės šaknies prisijungia 
naujas elementas – plėtiklis. Pavyzdžiui, iš bazinės šaknies ide. *ten- (lo. teneō ‘tęsiu’, lie. tęvas) su 
plėtikliais -s- ar -p- susiformuoja veiksmažodžiai lie. tęsti, pr. tiēnstwei ‘traukti’ ir lie. tepti, la. tìept(iês) 
‘spirtis, spyriotis’. naujai susiformavusiame žodyje prie išplėstos šaknies prisijungia ir būtini kaitybiniai 
elementai. tačiau plėtimas – tai ne morfologijos, o fonetikos (ar morfonologijos) dalykas. Šaknį išple-
čiantys elementai (plėtikliai) kartais kiek modifikuoja reikšmę, tačiau nėra pamato kalbėti apie darybi-
nę reikšmę. taip sudarytą žodį galima vadinti plėtiniu.

2 Žodžiai gali atsirasti iš tos ar kitos šaknies, performuojant kamieną, pakeičiant struktūrinį tipą. Lie-
tuvių ir latvių kalbose iš vienos šaknies gali atsirasti du ar daugiau veiksmažodžių, turinčių kategori-
nės reikšmės skirtumų (šaknų išsišakojimas). taip greta (i)a- ar na-kamienių susiformuoja tos pačios 
šaknies intarpiniai ar sta-kamieniai veiksmažodžiai, pvz.: lie. kélti – kẽlia / klti – kỹla; la. cet (e) –  
ceļu / cit – cistu. kartais veiksmažodžiai gali tiesiog pakeisti struktūrinį tipą, geriau prisiderindami 
prie kategorinės reikšmės, plg. lie. gẽma → gmsta, lie. dègti, dẽga ‘degti, kurti’, ‘liepsnoti’ → tarm. 
dẽgia ‘(už)dega, (už)kuria’ ar deñga ‘svyla, (pri)kempa’, la. degt, degu ‘degti, liepsnoti’, degt, dedzu, dedzu 
‘degti, kurti ugnį’. dar kitoks struktūrinio tipo pakeitimas – būtojo laiko priesagos apibendrinimas 
bendračiai (ir antrinė tematizacija būtojo laiko formose), plg. rekti, rekia, rekė (tokia paradigma dar 
vartojama rytų aukštaičių tarmėse) → reikti, rekia, reikjo. taip atsiradę ir tekti tipo veiksmažodžiai 
(žr. jakulis 2004: 155–156, 162), gal ir kai kurie žodžiai su kitomis priesagomis (pvz.: žinóti, giedóti). 
kamieno performavimas negali būti laikomas morfologine daryba, nes nėra susijęs su darybine reikš-
me. tokie performuoti žodžiai gali būti vadinami perdirbiniais (performiniais). 
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kaitos rėmus. taip yra todėl, kad tai ne giminaičiai, o savarankiškai susiformavę 
tiesioginiai forminiai, susidarę imituojant panašius garsus, vaizdus ar judesius. 

imitatyvinės kilmės žodžiai neretai vadinami garsažodiniais (vokiškai lautnach-
ahmend, rusiškai звукоподжательные), tačiau tai nėra visiškai tikslu. nors dauge-
lis imitatyvų yra garsų pamėgdžiojimai, jie gali reikšti ne tik garsus, bet ir judėji-
mą, vaizdus (varvti, tviẽksti, blizgti ir kt.). 

imitatyvai gali būti įvairaus senumo. naujausieji atpažįstami pagal ypač ryškų 
morfonologinės sandaros ir reikšmės ryšį. svarbus kriterijus imitatyvų senumui 
nustatyti – etimologijos duomenys. kuo daugiau žodis turi atitikmenų giminiško-
se (ypač tolimesnėse) kalbose, tuo senesniu jį galima laikyti. imitatyviniu būdu 
žodžiai galėjo formuotis nuo seniausių laikų. Vėliau glaudų struktūros ir semanti-
kos ryšį nublukino dėsningi fonetikos pakitimai ar reikšmės raida.

kartais įvairūs žodžių darybos ar formavimo būdai gali vienas kitą papildyti. Šiuo 
atveju svarbu, kad iš imitatyvų – tiesioginių forminių – morfologinės darybos ar 
šaknies plėtimo būdu gali būti padaromi ar performuojami nauji imitatyvai, pvz.: 
kakti – karksti, karksóti, bùmpt – bumbsti ir pan. Prie šaknų gali prisišlieti neturin-
tys darybinės reikšmės morfologiniai ar morfonologiniai kamieną sudarantys elemen-
tai, ypač priesagos (ulbti, čiurlénti). neretai šie žodžiai turi reduplikacijos požymių 
ir kartais primena atitinkamo tipo garsažo džius (ištiktukus): bubti, dun d ti, tirtti, plg. 
bur-bur, dun-dun, tir-tir ir pan. tačiau šitokių garsažodžių negalima laikyti pamatiniais 
žodžiais, be to, ne visuomet greta veiksmažodžio tokie žodeliai yra (pvz., zirzti). 

iMitatyVai Prūsų kaLboje

Prūsų kalboje, kaip ir kitose baltų kalbose, galėjo būti įvairių imitatyvų. tačiau 
prūsų kalbos imitatyvai, ypač veiksmažodiniai, beveik netyrinėti. 

elbingo žodynėlyje veiksmažodžių nėra. dauguma žodžių daiktavardžiai, galima 
rasti ir daiktavardinių imitatyvų. Labai ekspresyviai skamba kai kurie paukščių pava-
dinimai, kurie dažnai yra susiję su tam tikrais garsais, plg.: droanse [drōanze] ‘griežlė’, 
prapolis [parpulis] ‘kukutis’, gerto ‘višta’, gertis ‘gaidys’, tresde ‘strazdas’ ir pan. gar-
sažodinis, regis, ir paties paukščio pavadinimas pepelis [pipelis] ar [pipalis] (plg. pip-
palins k). be to, ir paukščių, ir kitų gyvūnų pavadinimai gali būti susiję su tam tikrais 
būdingais judesiais weware ‘voverė’, spurglis ‘žvirblis’. kai kurie iš tokių daiktavardžių 
gali būti tiesioginiai forminiai, o kiti gali būti padaryti iš imitatyvinės kilmės veiks-
mažodžių. tiesioginiais forminiais patikimiausia laikyti tuos žodžius, kurie sudaryti 
reduplikacijos būdu (penpalo ‘putpelė’, werwirsis ‘vieversys’, weware ‘voverė’ ir pan.). 
kai kuriuos pavyzdžius galima laikyti deverbatyvais, pvz.: spurglis ‘žvirblis’ : lie. spugti, 
-ia ‘sprukti, skubėti’ ir ‘sparnais purpti, birbti’ (pavyzdžiai LkŽ – iš Mažosios Lietuvos 
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(Miti50, ndŽ, kŽ)), la. spurgt, -dzu ‘(apie paukščius) skrajoti, plazdenti’. gaila, kad 
iš vedinių negalima spręsti apie pamatinių veiksmažodžių struktūrą. Šiaip ar taip, šie 
pavyzdžiai rodo, kad prūsų kalboje imitatyvų tikrai būta. 

katekizmuose dėl teksto pobūdžio sunku tikėtis imitatyvų gausos. imitatyvai bū-
dingi ne kiekvienam tekstui. jie visai nebūdingi mokslo kalbai, kuriai tolima ir emo-
cija, ir ekspresija, jų negali būti daug rimtuose religiniuose katekizmų tekstuose. 

rytų baltų kalbose veiksmažodinių imitatyvų yra gana nemaža, todėl tikėtina, 
kad ir gyvojoje prūsų kalboje jų tikrai turėjo būti. Šio tyrimo uždavinys – ieškoti 
prūsų kalbos paminkluose veiksmažodinių imitatyvų. siekiama atrinkti visus prūsų 
kalbos pavyzdžius, kurie galėtų būti laikomi imitatyvais ar gali būti imitatyvinės 
kilmės, ir apžvelgti jų morfologinę struktūrą, gretinant su veiksmažodiniais imita-
tyvais rytų baltų kalbose. 

PaVyZdŽių atranka

analizei stengtasi atrinkti pirmiausia tuos veiksmažodžius, kurių imitatyvinis 
pobūdis kelia mažiausiai abejonių – yra neabejotinas semantikos ir morfonologinės 
sandaros sąryšis. deja, tokių pavyzdžių labai maža.

todėl aptariami visi veiksmažodžiai, bent kiek panašūs į imitatyvus, ypač tie, 
kurie turi garsinę reikšmę. be to, apžvelgiami ir tie pavyzdžiai, kurie turi imitaty-
vinio tipo giminaičių kitose kalbose, pvz.: pr. stēn- / stin- ‘kentėti’ : ryt. bl. *sten- 
‘dejuoti, stenėti’ (prūsų kalboje reikšmė suabstraktėjo) – lie. stenti, stẽna, -jo, la. 
stenêt, stenu, -ẽju. tokių veiksmažodžių imitatyvinė kilmė, nors ir gana nesunkiai 
atkuriama, vis dėlto yra išblukusi. atsisakyta veiksmažodžių, kurių garsinė reikšmė 
neturi ją atspindinčios garsinės sandaros ir jos nebeįmanoma rekonstruoti remian-
tis kitomis kalbomis. 

kartais nelengva nustatyti, ar žodis, susijęs su garsu, tikrai yra imitatyvas. tarp 
imitatyvų ir neutralios reikšmės žodžių yra veiksmažodžiai, reiškiantys kalbėjimą ar 
dainavimą. Vieni kalbėjimo veiksmažodžiai yra aiškūs imitatyvai, savo garsine san-
dara atspindintys kalbėjimo procesą, tačiau kitų kalbėjimo reikšmė atsiradusi kitaip. 
daugeliui kalbėjimo veiksmažodžių imitatyvinė kilmė nesunkiai atkuriama. tokių 
pavyzdžių nemaža lietuvių bendrinėje kalboje ar tarmėse. jie yra praradę ekspresinį 
atspalvį ir bereiškia tik kalbėjimą, pvz.: kaba, šnẽka, dudẽna, ni kia. neretai tokie 
veiksmažodžiai turi neigiamą, paniekinamą emocinį atspalvį, plg. lie. taškia, trãta3 . 
kitose kalbose kalbėjimo reikšmė taip pat gana dažnai išrieda iš garsinės, plg. vok. 

3 gražių tokio tipo pavyzdžių galima rasti kristijono donelaičio Metuose: 
Juk žinai, kaip daug pliuškėt gal moterų būdas,
Kad jos ant česnių dėl namo reikmenių vapa .
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sprechen, angl. speak (germ. sprek- ‘kalbėti’ iš ‘traškėti, rėkti’). garsažodinės kilmės 
šaknis turi ir šie priesaginiai veiksmažodžiai: r. говорить, sen. r. (iš s. sl.) глаго-
лить. Vienas iš tokių veiksmažodžių galėtų būti ir pr. billīt ‘kalbėti’ : lie. bylóti ar 
la. (at)bil dēt ‘(at)sakyti’ : lie. bildti . Šio tipo (t. y. imitatyvinės kilmės) veiksmažodžiai 
šiame straipsnyje apžvelgiami. tačiau yra ir tokių kalbėjimą (ar dainavimą) reiškian-
čių veiksmažodžių, kurie ne tik sinchroniškai, bet ir diachroniškai (etimologiškai) 
negali būti laikomi imitatyvais, pvz.: lie. giedóti, sakýti, la. dziedât ‘giedoti’, sact ‘sa-
kyti’, r. петь ‘t. p.’. Šių žodžių šaknys nėra istoriškai susijusios su garsais, jie kitokios 
kilmės. tokių veiksmažodžių yra ir prūsų kalboje, plg. gerbt ‘kalbėti’, waitiāt ‘kalbė-
ti’, gerdaut ‘sakyti’. jie imitatyvais nelaikomi ir jų analizuojant atsisakoma.

anaLiZės tVarka

Lietuvių ir latvių kalbų imitatyvų morfologinė ir morfonologinė sandara turi tam 
tikrų bendrumų. jie gali būti ir šakniniai veiksmažodžiai, ir priesaginiai. todėl ir 
prūsiškoji medžiaga analizuojama, ieškant specifinių struktūros ypatumų. Pirmiausia 
aptariami šakniniai (nepriesaginiai) prūsų kalbos veiksmažodžiai, o po to – priesa-
giniai veiksmažodžiai, sugrupavus juos pagal priesagas. 

1 . Šakniniai (neiŠVestiniai) 
VeiksMaŽodŽiai

rytų baltų kalbų šakniniai imitatyvai yra tam tikrõs jiems būdingos struktūros. 
Lietuvių kalbos šakninių imitatyvų struktūriniai tipai yra tokie: ia kamieno (bizgia, 
bubia, zỹzia, zizia, zvibia), intarpiniai ar sta kamieno (pupsta, papsta, kvšta). 
neišvestiniais laikytini ir mišriojo tipo a-kamieniai su priesaga -ėti (bùrzga, burzgti; 
dùnda, dundti, blzga, blizgti). Panašaus tipo veiksmažodžių nemaža ir latvių kal-
boje, todėl kai kuriuos imitatyvus ar jų struktūrinius tipus galima laikyti bendrais 
rytų baltams. kai kurie iš jų jau tirti ir aprašyti: apie imitatyvinius (garsažodinius) 
ia kamieno veiksmažodžius yra rašiusi jūratė Lubienė (Lubienė 2005: 161–171)4, 
o apie imitatyvinius a kamieno veiksmažodžius su priesaga -ėti – erdvilas jakulis 
(jakulis 1996: 8–17; 2005). Prūsų kalboje, matyt, nebuvo susiformavęs veiksmažo-

4 Latvių kalboje šakninių imitatyvų daug mažiau negu lietuvių, o slavų kalbose beveik visai nėra (tokie 
pavyzdžiai kaip s. sl. zvęgǫ, zvęšti ‘verkünde’, r. (bažn. sl.) звягу, звягать ‘dainuoti, plepėti’, r. tarm. 
звягу, звячь ‘loti’ : lie. žvéngti, žvangti, la. zvegt ‘žvengti’ šaknis išplėsta iš ide. *hen- ‘tönen (skam-
bėti)’ (Pokorny 1959: 490–491, Vasmer ii 88) yra labai reti.
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džių struktūrinis tipas, atitinkantis lietuvių ir latvių a kamieno veiksmažodžius su 
priesaga *-ē- (jie yra performuoti šakniniai, apibendrinus būtojo laiko kamiengalį 
*-ē bendraties ir kai kurioms kitoms formoms; lietuvių ir latvių kal bose preterito 
kamieno balsis ē virto bendraties ir būtojo laiko priesaga, ir veiksmažodis nustojo 
buvęs šakniniu, plačiau apie tai žr. jakulis 2004). todėl svarbu rasti šio struktūrinio 
tipo veiksmažodžių etimologinius atitikmenis prūsų kalboje. 

Prūsų kalbos paminkluose yra apie 70 šakninių veiksmažodžių. jų šaknys įvairios 
struktūros, daugelis gana sudėtingos, turi daug priebalsių, dvibalsių, dvigarsių5. tai 
leidžia manyti, kad tarp jų galėjo būti ir imitatyvų, kuriems sunkios šaknys būdin-
gos. nors visiškai patikimų imitatyvų nerasta, tačiau keletą pavyzdžių verta čia 
aptarti: *trenk- / *trink- ‘trenkti’, grīm- (grēm-?) ‘giedoti’ ir stēn- / stin- ‘kentėti’. 

*trenk- / *trink- ‘trenkti’
Prūsiškasis veiksmažodis kilęs iš baltiškos šaknies *trenk- / *trink-, kuri reiškia 

‘trenkti’, ‘su garsu smogti’. Paliudytas dviem formomis: trencke Mbs ‘trenk’ ir per-
trincktan III ‘užkietėjusį (užsispyrusį)’.

Pr. trencke Mbs ‘trenk’ galima sugretinti su ryt. bl. *trenk- / *trink- ‘mušti, 
trenkti’, plg. lie. treñkti, -ia, -ė, la. trekt (iê), -cu, -cu ‘smogti, trenkti; ginti, varyti’, 
trènkt (ê), trȩncu, trencu ‘t . p.’. seniausia reikšme būtų galima laikyti garsinę. kai 
kurie tos šaknies žodžiai turi vien garsinę reikšmę, plg. veiksmažodžius lie. trinkti, 
trnka ‘bildėti’, trinksti, la. (kurš.?) trinkš(ķ)êt, -u, -ẽju ‘džerškėti, skambėti, žvan-
gėti’ ar daiktavardžius lie. treñksmas, la. truoksnis ‘triukšmas’.

Šaknies reikšmė linkusi modifikuotis. be reikšmės ‘trenkti’, rytų baltų kalbose 
susiformuoja ir kitokios, net gana nutolusios reikšmės: ‘ginti, varyti’, ‘mazgoti’ ir kt. 
reikšme ‘ginti, varyti’, be jau minėtų la. trekt (iê) ‘(smogti, trenkti) ginti, varyti’, 
trènkt (ê) ‘t . p.’, plg. dar la. trinkt, trȩncu, trinku ‘varyti’. reikšme ‘mazgoti’ – lie. 
triñkti, treñka (∥ treñkia), triñko ∥ triñkė ‘plauti (galvą, plaukus)’, prk. ‘smarkiai lyjant 
šlapinti, merk ti, šnek. barti, koneveikti’, su priešdėliais ir ‘mušti, lupti’ (dėl reikšmės 
sąsajų plg. dar lie. peti ‘mušti’ ir ‘prausti, vanoti (pirtyje)’). savitą reikšmę turi ir 
priesaginis la. trcêt ‘tirtėti, drebėti’. 

rytų baltų kalbose šaknies *trenk- / *trink- imitatyviškumas aiškiai jaučiamas, 
tačiau sunku pasakyti, ar taip buvo ir prūsų kalboje, nes turimų pavyzdžių reikš-

5 Prūsų kalbos šakniniai veiksmažodžiai yra įvairios morfonologinės sandaros: uždarųjų dvigarsinių šaknų 
prūsų kalbos paminkluose rasta 20 (8 CeRC, 5 CaRC, 5 CiRC ir 2 CuRC); veiksmažodžių su dvibal-
sinėmis šaknimis palyginti nedaug – rastos 9 leksemos, sudarančios du pogrupius (7 – su dvibalsiu ei 
(CeiC, CaiC, CiC) ir 2 – su au (CauC, CuC)); atvirųjų dvigarsinių šaknų (CR, CR, CR, CaR) ras-
ta 15 (5 su sonantu m, 4 su n, 3 su r ir 3 su l). atvirųjų dvibalsinių šaknų prūsų kalbos paminkluose 
rasta nedaug – tik 8 šaknys (trys, besibaigiančios dvibalsiu ei arba balsiu ī, ir penkios, finalėje turinčios 
au ar ū). be to, prūsų kalbos paminkluose rasta 18 veiksmažodžių su balsinėmis šaknimis (5 su atvi-
rosiomis ir 13 – su uždarosiomis). apie tai dar žr. kaukienė 2011: 30.
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mės emociškai gana neutralios. be mušimą reiškiančio trencke Mbs ‘trenk’, dar 
yra vienas priešdėlinis iii katekizmo pavyzdys: Almechtiger Ewiger GOTt / der du 
haſt […] den verſtockten Pharao / mit allen den ſeinen im Roten Meer erſeufft – 
Wiſſemuſīngis prā butſ kas deiws / kas tuo (= tou) aſſai […] stan pertrinctan Pharao / 
ſen wiſſan ſwaieis / en vrminan iūrin auſkan=dinnons „Visagalis amžinas dieve, 
kuris tu esi […] tą apstulbintą faraoną su visais savais raudonoje jūroje nuskan-
dinęs“ iii 119/15. Šiuo atveju reikšmė suabstraktėjusi, perėjusi į psichinės veiklos 
sferą – pertrincktan ‘užkietėjusį (užsispyrusį)’, t. y. *‘apstulbintą, pritrenktą’, plg. 
ir lie. pritreñkti ‘apstulbinti’. 

grīm- (grēm-?) ‘giedoti’
galimas dalykas, kad imitatyvu gali būti laikomas ir veiksmažodis grīm- (ar 

grēm-)6, kurio yra paliudyta viena veikiamojo dalyvio forma grīmons (grīmikan grī-
mons ‘giesmelę (su)giedojęs’). tiesa, ‘giedojimą ar dainavimą’ reiškiantys veiksma-
žodžiai nebūtinai yra imitatyvai. tačiau jei atstatytume veiksmažodinę šaknį pr. 
*grēm- ‘giedoti, dainuoti’ ir gretintume su ryt. bl. *grm- / *gram- ‘(garsiai ir dus-
liai) skambėti’ (la. gremt, gremju, grēmu ‘murmėti’, lie. gramti ‘kristi su triukšmu’ : 
r. греметь), aptariamasis veiksmažodis gali būti ir imitatyvinės kilmės. Žinoma, 
pr. grīmons ‘(su)giedojęs’ nebereiškia nei dundėjimo, nei murmėjimo, taigi imita-
tyviškumas yra išblukęs.

stēn- / stin- ‘kentėti’ 
Pr. stēn- / stin- ‘kentėti’ : ryt. bl. *sten- ‘dejuoti, stenėti’ yra šakninis veiksma-

žodis: rastos trys būtojo laiko dalyvio formos stenuns, styienuns, stīnons ‘kentėjęs’ 
ir abstraktas stinsennien ‘kentėjimą’7 . 

rytų baltų kalbų veiksmažodžiai lie. stenti, stẽna, -jo, la. stenêt, stenu, stenẽju 
yra labai ekspresyvūs ir juos galima laikyti imitatyvais. Panašūs ir kitų giminiškų 
kalbų atitikmenys (daugelis jų – taip pat pirminiai veiksmažodžiai): ags. stenan ‘vai-
toti, dejuoti’, vvž. stenen ‘stenėti’; s. sl. stenati (iš *stenti), stenjǫ ‘vaitoti, dejuoti’, r. 
сте нáть, -aю ‘vaitoti, dejuo ti’, gr. στένω ‘dejuoju, aimanuoju’ < ide. *sten- ‘(garsiai) 

6 Šaknies ī aiškinamas nevienodai – kaip ī ar ē. daugelis tyrinėtojų šaknyje atkuria ī (santykis tarp 
*grim- ir *grīm- aiškinamas kaip lie. gyrà : grti, plg. trautmann 1910: 343, Leskien 1884: 327, en-
dzelīns iV 181, toporov ii 308; plg. williamo schmalstiego rekonstrukciją /grīmuns/ (schmalstieg 
1974: 219)). tačiau Vytautas Mažiulis (žr. Mažiulis i 410, 411) ī kildina iš ē, atkurdamas *grēm- (*grē-
muns, *grēmikā ‘giesmelė’). apie šį žodį dar žr. kaukienė 2011: 65.

7 dalyvių formose reikėtų atkurti *stēn- su ilguoju ē (plg. Mažiulis iV 157), kuris pirmajame katekiz-
me pažymėtas e (stenuns i), tre čiajame atsispindi balsio susiaurėjimas ē > ī (stīnons iii), o antro jo 
katekizmo pavyzdį (styienuns ii) galima skaityti abejaip. daik tavardis stinsennien šaknyje turi in (Ma-
žiulis atkuria *stinse n’an, o pagal jį – bendratį *stintvei ‘kentėti’. apie šį žodį dar žr. kaukienė 2011: 
68–69).
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dejuoti, aimanuoti’. dar senesnė yra tiesiog garsinė reikšmė, plg. lo. tonāre ‘griau-
dėti, dundėti’, iš kurios gali išriedėti ir dejavimo, aimanavimo reikšmė, plg. s. i. 
stánati ‘griaudžia, dunda’ ir dalyvį stanant ‘dejuojantis’ (žr. dar Mažiulis iV 157–158, 
karulis 1992: 293 ir liter.). 

tačiau prūsų kalbos veiksmažodis stēn- / stin- ‘kentėti’ nei ekspresyvumo, nei 
garsinės semos neturi, jo reikšmė suabstraktėjo, pereidama į fizinės ar psichinės 
veiklos (būsenos) sferą.

2. Priesaginiai VeiksMaŽodŽiai

rytų baltų kalbose dauguma priesaginių veiksmažodžių yra dariniai. Labai eks-
presyvūs yra vediniai iš imitatyvų: ištiktukų, jaustukų ar imitatyviškų veiksmažodžių, 
ypač su priesagomis -čioti, -sėti, -telėti, pvz.: áikčioti, čiaukšti (iš čiaušk-sėti), 
pùrptelėti. Vis dėlto priesaginiai veiksmažodžiai gali būti ne tik vediniai, bet ir 
tiesioginiai forminiai, pvz.: lie. biñdzinti, rplinti, čiurlénti, kukúoti, bubénti, la. bu-
bināt ‘krizenti, prunkštauti (apie arklius); murmėti, bambėti’. atskirti priesaginius 
vedinius nuo tiesioginių forminių ne visada lengva. kiek lengviau tai padaryti 
gyvojoje kalboje, o mirusi kalba su negausiais rašto paminklais neretai tokius klau-
simus palieka neišspręstus. 

be to, tiek šaknys, tiek priesagos gali būti išplėstos įvairiais plėtikliais, o tokie 
plėtikliai gali prisišlieti tiek prie šaknies, tiek ir prie priesagos. analizuojant imi-
tatyvus, tai gali būti gana svarbu. nustatyti, kokiai morfemai priklauso plėtiklis, 
gyvojoje kalboje nėra labai sudėtinga: šaknies plėtiklis kartojasi ne tik visose kai-
tomosiose formose, bet ir vediniuose8. tačiau prūsų kalboje dėl medžiagos stokos 
nustatyti, kuriai morfemai priklauso plėtiklis, gana sunku. sakysime, veiksmažodžio 
*kal(t)-s-ī- ‘skambėti’ -s- gali būti tiek šaknies, tiek ir priesagos dalis (žr. toliau).

Prūsų kalbos paminkluose yra apie 130 priesaginių veiksmažodžių su priesago-
mis -in-, -ī-, -ē-, -ā- ir -au-. Pavyzdžių su ta ar kita priesaga gausumas nevienodas. 
daugiausia veiksmažodžių su priesagomis -in- ir -ī- (tarp jų yra glaudus ryšys). 
Žymiai mažiau – su priesagomis -ā- ir -au-. todėl veiksmažodžiai analizuojami 
pagal tos ar kitos priesagos darumą, kiekvienu atveju ieškant galimų imitatyvų. 

8 sakysim, šaknis ide. *ten- ‘tempti, tęsti’ (lo. teneō, lie. tvas) gali turėti įvairių plėtiklių: bl. -s- (pr. 
tiēnstwei ‘traukti’, lie. tsti, -ia, tsti, -sta, tąsýti, la. tĩst, -stu, tĩsu, tuošâtiês, -ãjuôs ‘zaudern’), bl. -p- 
(lie. tepti, -ia, tipti, -sta, tampýti, tampa; la. tìept, pju, -pu ‘recken, steifen’, pãrtiept ‘perkalbėti’, 
tìpt, -stu, -pu ‘niauktis’, tèmpt (e, em̂), -pju, -u ‘godžiai, dideliais gurkšniais gerti’, uztept ‘užtemp-
ti’ (gal tept ‘tempti’ yra lituanizmas?), matyt, ir pr. tēmpran ‘brangų’ (žr. Mažiulis iV 190)), sl. -g- 
(praslav. *tęg-, *tęgnǫti ‘tempti’, plg. Vasmer iV 139) ir kt.
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2.1. Priesaga -in-

dauguma baltiškų veiksmažodžių su priesaga -in- (la. -inā-) yra vediniai – deverba-
tyvai (ar denominatyvai) – ir turi priežastinę reikšmę, plg. bl. *aug-in(ā)- ‘auginti’ (lie. 
augnti, la. aûdzinât, pr. auginnons ‘auginęs’) iš bl. *aug- ‘augti’ (lie. áugti, la. aûgt) .

rytų baltų kalbose pasitaiko ir tiesioginių imitatyvų su priesaga -in-, kuriuos 
ne visada paprasta atskirti nuo vedinių iš imitatyvinės kilmės šakninių veiksmažo-
džių, plg. lie. liulinti ar črškinti. Lietuvių kalboje „nemaža veiksmažodžių su 
priesaga -inti yra išvesta iš garsų veiksmažodžių ar tiesiog padaryta garsų mėgdžio-
jimo būdu“ (Lkg ii 264). Latvių kalboje tokių veiksmažodžių taip pat yra: „[…] 
verbi ar -inât, kas atdarina skaņas“: bubinât, purpinât „kullern“ […], sal. lei. lygina 
bùbinti, bubénti“ (endzelīns 1951: 842–843). 

Prūsų kalbos paminkluose veiksmažodžiai su priesaga -in- yra pati gausiausia 
priesaginių veiksmažodžių grupė – beveik 50 (juos ne visada galima atskirti nuo 
veiksmažodžių su priesaga -ī-, nes kai kurie pavyzdžiai gali turėti dvejopas formas – 
ir su viena, ir su kita priesaga9). imitatyvais būtų galima laikyti du prūsų kalbos 
pavyzdžius: *klum-st-in- ‘belsti’ ir *zwaikst-in-/-ī- (ar *swaikst-in-/-ī-) ‘šviesti’.

*klum-st-in- ‘belsti’
 turime porą formų: klumstinai ‘beldžia’, klumstinaitai ‘belskite’: ffne die Thr 

{der oder die} dem / der da anklopffet – etwer=reis stan wartin {adder stieisiei quai} 
stesmu kas stwi klumstinai „atverk tas duris {arba tái, kuri} tam, kuris čia beldžia“ 
III 119/1-2; Klopfet an / so wirdt euch auffgethan – klumstinaitai tijt wīrst iou=mus 
etwiriuns „belskite taip tampa jums atvėręs (t. y. atvers)“ iii 117/26.

sunku pasakyti, ar pr. klumstint ‘belsti’ yra tiesioginis forminys, ar vedinys iš 
ištiktuko ar kokio šakninio veiksmažodžio. 

Jei klumstint yra deverbatyvas, reikėtų spėti buvus prūsų kalboje šakninį imitatyvą 
(plg. *klump- ar *klumb-, žr. Mažiulis ii 224–225).

nuo darybinės interpretacijos priklauso ir priesagos atkūrimas. elementas -st- 
gali priklausyti pamatiniam ištiktukui10 (-st-in-) ar būti veiksmažodžio priesagos 
dalis (priesaga -stin- gali būti performuota baltiška iteratyvinė priesaga -stī-). 

*zwaikst-in-/-ī- (ar *swaikst-in-/-ī-) ‘šviesti’ (er- ‘ap-’, po- ‘pa-’) 
yra trys priešdėlinės formos: erschwāigstinai ‘apšviečia’, poswāigstinai ‘(te)pa-

šviečia’ ir erschwāistiuns ‘apšvietęs’: Gleich wie er die gantze Chriſtenheit / auff 

9 Šių priesagų buvimas greta matyti visose baltų kalbose, plg. bl. *māk-ī-/-in- ‘mokyti’: lie. mókyti, móko 
ir moknti, la. mâcît, mâcu, mâcĩju ‘mokyti’ ir mâcinât, pr. mukint (*mākint) ‘mokyti’, mukints ‘mokytas’.

10 galimas pamatinis ištiktukas gali būti ir su elementu st, ir be jo, plg. lie. klùm ar klu ‘bar, dunks’ 
(Klùm klùm klùm kažin kas pasiklumbeno, suklumbeno.), ‘klumpt’ (Tik girdžiu, kas klu klu klu 
i nuklumbė[jo] palangėm.) arba klùmst ‘klibinkšt’ (O trečiasis klišas – klumst klumst paklabokšt.).
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Erden berufft / ſamlet / erleucht / heiliget – Ainawijdei kaīdi (= kaīgi) tans ſtan 
poſ tippin Chriſtiāni=ſkan /noſemmien preiwackē ſenrīnka / erſchwāigſti=nai / ſwin-
tina „Vienokiai, kaip jis tą ištisą krikščioniją ant žemės pašaukia, surenka, apšviečia, 
šventina“ iii 45/16–17; Der HERR erleuchte ſein Angeſichte vber euch vnd ſey euch 
gnedig – Stas Rikijs poſwaīgſtinai ſwaian Proſnan kirsche wans / bhe boūse ioūmas 
etnijwings „tas Viešpats (te)pašviečia savą veidą ant jūsų ir tebūna jums malo-
ningas“ iii 133/14; der Heylige Geyſt hat mich durchs Euangelion be=ruffen / mit 
seinen Gaben erleuchtet – stas Swints Nosēilis ast mien praſtan Euangelion 
perwūka=uns / ſen ſwaians Dāians erſchwāiſtiuns „ta šventa dvasia yra mane per 
tą evangeliją pašaukusi, su savomis dovanomis ap švie tusi“ iii 45/13.

etimologinis (ir darybinis) aiškinimas priklauso nuo to, kaip skaitysime šaknies 
priebalsius. Šaknies pradžioje gali būti atkuriamas ir s (Mažiulis i 287) ir z (traut-
mann 1910: 442, toporov ii 84–85). jei šaknies pradžioje matome s, veiksmažodį 
galima sieti su lie. šviẽsti, s. sl. světъ ‘šviesa’, s. i. śvetaḥ ‘baltas’. jei šaknies pra-
džioje manome buvus z, tuomet veiksmažodį (ir su juo susijusius daiktavardžius 
swaikstan ‘šviesą’, Suaixtix ‘švietėjas’) galima sieti su lie. žvaigžd, la. zvàigzne, 
zvaigzna, zvaîgzde, zvaizde (plg. trautmann 1910: 442, schmalstieg 1974: 193). 
jeigu atkuriame veiksmažodį pr. *swaikst-in-, tuomet pamatinis žodis galėtų būti 
abstraktas *swaikstan ‘šviesa’ (Mažiulis i 287).

Įvairūs šviesos dievo užrašymai šaltiniuose (žr. balsys 2010: 239–242) leidžia 
atstatyti ir Švaistiką, ir svaikstiką, ir Žvaigždiką.

taigi ir dėl kilmės, ir dėl darybos lieka gana daug neaiškumų. Vis dėlto lyg ir 
įtikimiau manyti, kad pamatinis žodis galėjo būti ne abstraktus daiktavardis, o 
veiksmažodis *zweigz(d)- ar *sweis- ‘šviesti’. daugelyje nagrinėjamojo veiksmažo-
džio formų šaknies gale rašoma g (išskyrus erschwāistiuns). todėl labai patraukliai 
atrodo gretinimas su la. zvaigsttiês ‘žibėti’ (su priesaga -st-ī). gal ir prūsiškajame 
veiksmažodyje *zwaik-st-in-/-ī- elementas st- yra priesagos plėtik lis. tokiu atveju 
abu veiksmažodžiai su priesaga -in- (*klum-st-in- ‘belsti’ ir *zwaik-st-in-/-ī- ‘švies-
ti’ tarp šaknies ir priesagos turi -st-. jei šis elementas priklauso priesagai, prūsų 
priesagas -st-in- ar -st-ī- gal galima gretinti su rytų baltų iteratyvine priesaga -st-ī- 
(juolab, kad priesagos -in- ir -ī- istoriškai labai artimai susijusios. netgi pats veiks-
mažodis *zwaikst-in-/-ī- turi abu priesagos variantus -in- ∥ -ī-: esamojo laiko formos 
erschwāigstinai ir poswāigstinai turi -in-, bet dalyvis erschwāistiuns teturi -ī-. 

 2.2. Priesaga -ī-

Prūsų kalbos paminkluose yra gana gausi grupė veiksmažodžių su priesaga -ī-, 
kuri kaitaliojasi su -ē- ar -ā-, pvz.: klausīton ‘klausyti’, klausēmai ‘klausome’; billīt-
wei ‘kalbėti, byloti’, billē / billā ‘kalba, bylo’, billēmai ‘kalbame, bylome’, billai, billāts, 
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bille ‘kalbėjo, bylojo’. tačiau juos tiksliai suskaičiuoti ne taip paprasta. Pirmiausia, 
kaip jau minėta, priesaga -ī- glaudžiai susijusi su -in- (žr. 2.1), yra veiksmažodžių, 
turinčių formų tiek su viena, tiek ir su kita priesaga. be to, veiksmažodžius su prie-
saga -ī- galima supainioti su veiksmažodžiais, turinčiais priesagą -ē- (ilgasis ē kate-
kizmo tarmėse siaurėja ir dažnai žymimas kaip ilgasis ī). kintamoji priesaga -ē- / 
-i- prūsų kalboje labai reta. daugelis senųjų i kamieno veiksmažodžių su priesaga 
-ē- prūsų kalboje yra persiformavę į tipą su priesaga -ī- / -ē- / -ā-, išlikusių tėra vos 
keletas (kaukienė 2004: 204–206). juos atpažįstame iš i-kamienių esamojo laiko 
formų. neabejotinas šio tipo pavyzdys yra turrettwey, turryetwei (turrītwei, turīt, turrit 
su ī < ē) ‘turėti’, es. l. 1. turri, 2. tur 20x, turri 10x, turei 6x, 3 . turri 28x, turei 10x, 
turrei, ture, dgs.1 turrimai 20x, dgs. 2 turriti 3x. kitaip atrodo veiksmažodžių su prie-
saga -ī- / -ē- / -ā- esamasis laikas, plg. milijt ‘mylėti’, millē ‘myli’. galiausiai, jei 
neturime bendraties ar kitų informatyvių formų, negalime tikrai žinoti, ar veiksma-
žodis turi kintamąją priesagą -ī- / -ā- / -ē-, ar nekintamąją -ā-. Šios priesagos gali 
būti istoriškai susijusios, plg. pr. *bil-ī- ‘kalbėti’ ir lie. bylóti (su apibendrinta priesa-
ga *ā). nepaisant visų šių neaiškumų, veiksmažodžių su priesaga -ī- prūsų kalbos 
pamink luose galima priskaičiuoti daugiau kaip 50. 

rytų baltų kalbose atitinkamų priesagų struktūra ir funkcijos labai įvairuoja. 
Lietuvių kalboje tiesioginių imitatyvų su nekintamąja priesaga -ī- (-o-, -ė-), regis, 
nėra. tiesa, jų gali būti su nekintamąja priesaga -i- / -ij-, plg. džẽžyti ‘kapoti, 
mušti, lyti’ ir kt. („yra ir tokių priesagos -yti veiksmažodžių, kurie sudaryti garsų 
mėgdžiojimo būdu ir reiškia su garsu susijusį tęstinį arba pasikartojantį intensyvų 
veiksmą“ (Lkg ii 262)). imitatyvai su priesaga -ē- taip pat nebūdingi. daugiausia 
tai būsenos reikšmės deverbatyvai, pvz.: sėdti, gulti ir pan. tačiau imitatyviški, 
nors ir ne tiesioginiai forminiai, yra ištiktukinės kilmės su priesaga -sē-: purpsti, 
čiepsti ir pan. Latvių kalboje šios priesagos yra gana smarkiai pakitusios, todėl 
gretinimams reikėtų atidesnės istorinės analizės.

tikrų priesagos -ī- imitatyvų prūsų kalbos paminkluose rasti nelengva. kaip 
imitatyviški ar imitatyvinės kilmės analizuojami du pavyzdžiai: *bil-ī- ‘kalbėti’, 
*kal(t)s-ī- ‘skambėti’.

*bil-ī- ‘kalbėti’
Veiksmažodis turi daug formų, kurios akivaizdžiai rodo jo priklausomybę struk-

tūrinei klasei -ī- /-ē- / -ā-: bendratyje priesaga -ī- (billītwei ‘kalbėti, byloti’), esa-
mojo laiko formose -ē- ar -ā- (billē, billā ‘byloja’, billēmai ‘bylojame’), būtajame 
laike – -ē- ar -ā- (billai ‘bylojau’, billāts ‘bylojo’, bille ‘vadino’ ir kt.): 

Ich bitte euch / wollet meine Beicht hren / vnd mir die Vergebung ſprechen – as 
madli wans / Quoi=tīlaiti maian Grikauſnan kirdītwei / bhe mennei ſtan etwerpſennien 
billīt „aš prašau jus, tenorite maną išpažintį girdėti ir man tą atleidimą byloti“ 
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iii 67/16; Darauff ſoll der Beichtiger ſagen – Noſtan turri stas Klauſi=8winks billīt-
wei „ant to tùri tas nuodėmklausys byloti“ iii 71/8; Was sagt nun Gott von diesen 
Gebotten – Ka billā tēnti Deiws esse wis=sans schins Pallaipsans? „ką byloja dabar 
dievas apie visus šiuos paliepimus?“ iii 37/8; Da vnser Herr Christus spricht Mar-
ci am letzten – Kāigi nouson Rikijs Christus billē Marci en pansdaumannien „kaip 
mūsų viešpats kristus byloja Morkaus paskutiniame“ iii 61/9; Wir sagen dir Lob 
vnd Danck – Mes billēmai tebbei pogirsnan bhe dīnckun „Mes bylojame tau pagy-
rimą ir dėką“ iii 131/15; […] von dem Baum / dauon Jch dir gebot / vnd ſprach: Du 
ſolt nicht dauon Eſſen – […] eſſe ſteſmu garrin / Esse kawīdsmu as tebbei laipinna / bhe 
billai / Tu niturei eſſe ſteſmu īſt „[…] nuo to medžio, nuo kokio aš tau liepiau bei 
bylojau: tu netur nuo to valgyti“ iii 105/9; Nam er das Brodt / dancket / vnnd 
brachs / vnnd gabs ſeinen Jngern vnnd ſprach / Nemet hin / Eſſet – imma tans 
ſtan=geitin dīnkauts bhe līmauts / bhe dai ſwaimans / maldaiſimans / bhe billāts / 
immaiti ſtwen / īdeiti „ėmė jis tą duoną, dėkojo ir dėkojo ir laužė bei davė saviems 
mokiniams ir bylojo: imkite ten, valgykite“ iii 75/4; Wie Sara Abraham gehorſam 
war / vnd hies jn Herr – kai Sara Abraham po=klūſmai bhe / bebille/ din Rikijs 
„kaip sara abraomui paklusni buvo bei vadino jį viešpačiu“ iii 93/14; Nim […] jn 
auff HErr / vnd wie du geſagt haſt – immais […] ſten enſai Rikijs / kāi=gi tu aſſai 
billīuns „imk […] jį ant viešpaties, kaip tu esi bylojęs“ iii 117/24.

Prūsų veiksmažodžio *bil-ī- ‘kalbėti’, kaip ir lietuvių bylóti, šaknis galėtų būti 
kildinama iš garsažodžio: bl. *bil- / *bel- ar *bal- ‘kalbėti, sakyti’ iš *‘trinkėti, bil-
dėti, aidėti’ (plg. Mažiulis i 142) < ide. *bhel- ‘aidėti, trinkėti’, plg. s. isl. bylja 
‘dundėti, trinkėti’. Šaknis neretai išplečiama, ir tuomet abi reikšmės (garsažodinė 
ir kalbėjimo) gali būti greta, pavyzdžiui, lie. bildti ir la. (at)bildēt ‘(at)sakyti’. ne-
paisant imitatyvinės kilmės, aptariamojo prūsų veiksmažodžio ekspresinė reikšmė 
visiškai išblukusi. Veiksmažodžiu *bil-ī- verčiamos įvairios vokiečių originalo veiks-
mažodžių formos: sprechen ‘kalbėti’, sagen ‘sakyti’, hies ‘vadino’, tačiau nė vienu 
atveju nėra jokio imitatyvinio reikšmės atspalvio. taigi veiksmažodis imitatyvu 
nebelaikytinas. beje, pr. billīt atitikmuo lie. bylóti ne tik neturi kokios su garsu 
susijusios menkinamosios reikšmės, bet jame ryški iškilmingumo sema. 

*kal(t)s-ī- ‘skambėti’
Labai panašus į imitatyvą (ar vedinį iš imitatyvo) yra veiksmažodis *kalts-ī- 

‘skambėti (lauten)’. turime užrašytas dvi esamojo laiko formas kaltzā11 ir kelsai12 
(*kalsā) ‘skamba’: Wie die Wort vnnd Verheyſſunge Gottes lauten – kāigi ſtai wirdai 

11 Priebalsės t įspraudimas, jei tai ne rašybos klaida, galėjo atspindėti tarp l ir s fonetiškai įsiterpusį t .
12 Žodžio gale parašytas -i nebūtinai reiškia sutrumpėjusią priesagą -āja (taip spėja Mažiulis ir kai kurie 

kiti tyrėjai, žr. Mažiulis iii 99 ir liter.), nes prūsų kalbos paminkluose žodžio gale po balsio (ypač il-
gojo) labai dažnai parašyta i .
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bhe preibillīſnai Deiwas kelſai „kaip tie žodžiai bei prižadėjimai dievo skamba“ iii 
61/6; Der hat ſie ſagen vnd wie ſie lauten – tans kan ſtai billē / bhe kāigi ſtai kaltzā 
„jis turi, ką jie byloja bei kaip jie skamba“ iii 77/7.

esamojo laiko forma *kalsā leidžia veiksmažodį struktūriškai interpretuoti dve-
jopai – įžvelgti nekintamąją priesagą -ā- arba kintamąją priesagą -ī- / -ē- / -ā- . 
dažniausiai atkuriamas veiksmažodis su priesaga -ā- (bendratis būtų *kals-ā-t(wei) 
plg. trautmann 1910: 361, endzelīns iV 139, Mažiulis iii 99–100, schmalstieg 
1974: 206). tačiau, kaip rodo vedinys kalsīwingiskan, bendratis galėtų būti ir su 
priesaga -ī- (*kals-ī-t(wei))13 . 

Veiksmažodis turi seną imitatyvinę šaknį *kal- / *kel- ‘skleisti garsą’, plg. la. 
kaļuôt ‘plepėti’, sl. redupl. kol-kolъ > колокол ‘varpas’, sva. hellan ‘ertönen’, gr. 
κέλαδος ‘triukšmas’; daugelyje kalbų yra šios šaknies veiksmažodžių, reiškiančių 
‘šaukti’: lo. calāre, gr. καλεῖν, het. kaleš- ir pan. (žr. dar Mažiulis iii 99–100, 
schmalstieg 1974: 206 ir lit.). todėl reikia nustatyti, kam priklauso -s- – šakniai 
ar priesagai. jei tai būtų šaknies plėtiklis, pr. *kal(t)s-ī- galima būtų gretinti su lie. 
kalbti14, t. y. abiem atvejais šaknis *kal- išplėsta (priebalsiais -s- ar -b-). jei prie-
balsis -s- yra priesagos plėtiklis, jis būtų panašus į lietuvių imitatyvinės kilmės 
veiksmažodžių -s- iteratyvinėje priesagoje -s-ėti ar būsenos -s-oti . daugelis jau 
minėtų tyrėjų įžvelgia priesagą -sā- ir aptariamąjį veiksmažodį lygina su lie. dilbsó-
ti, murksóti ir pan. tik Vytautas Mažiulis (Mažiulis iii 99–100) greta lietuviškų 
pavyzdžių su priesaga -soti nurodo ir jų giminaičius su -sėti: linksóti ir linksti ir 
pan. jeigu manytume, kad reikia bendratį atkurti ne *kal(t)s-ā-, o *kal(t)s-ī-, kin-
tamoji priesaga -ī- / -ē- / -ā- galėjo atsirasti vietoje nykstančios -ē- / -i-, ir tuomet 
artimesni būtų lietuvių iteratyvai su priesaga -sėti (žr. dar 2.3).

 2.3. Priesaga -ā-

rytų baltų kalbose gali būti imitatyvų, net tiesioginių forminių su priesaga -ā-, 
pvz.: lie. baubóti (: baũbti), mauróti, maumóti ‘valgyti, ėsti pilna burna; bliauti, 
mauroti; neaiškiai, pro nosį kalbėti’, la. brẽkât ‘rėkti, bliauti’ (: brekt ‘t. p.’), trankât 
ar tren kât ‘vaikyti, gainioti’ (: trènkt ‘t. p.’). tiesa, latvių kalboje jie kiek retesni, ir 
paprastai tai intensyvinės reikšmės deverbatyvai, o lietuvių kalboje nemaža tiesio-
ginių forminių („Labai daug veiksmažodžių yra padarytų su priesaga -(i)oti, mėg-

13 būdvardžiai su priesaga -īwing- paprastai padaromi iš veiksmažodžių su priesaga -ī-, dar žr. kaukienė 
2004: 102. 

14 reikšmė ‘kalbėti’ nesunkiai galėjo išriedėti iš reikšmės ‘šaukti’, tačiau lietuviškojo veiksmažodžio eks-
presinė reikšmė išblukusi, ir jo jau nebegalima laikyti imitatyvu.
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džiojant garsus ar vaizdus“ (Lkg ii 255)). tačiau prūsų kalbos paminkluose iš 19 
veiksmažodžių su priesaga *-ā- nėra nė vieno, kurį būtų galima laikyti imitatyvu 
ar kuris galėtų būti imitatyvinės kilmės. tik jeigu greta esamojo laiko formos *kalsā 
‘skamba’ įsivaizduotume bendratį *kalsāt(wei), tai būtų vienintelis pavyzdys, tiesa, 
ne su priesaga *-ā-, o su *-sā-. Prūsų galimą priesagą *-sā- lyginti su lie. -soti 
nėra taip paprasta: ištiktukinės kilmės vediniai su priesaga -soti (pvz.: dunksóti, 
burb sóti) reiškia būseną, susijusią su kūno padėtimi, o garsinės reikšmės jos lieka 
tik šešėlis (plg. garsą reiškiančius veiksmažodžius su priesaga -sėti, tokius kaip 
dunk sti, burbsti).

 2.4. Priesaga -au-

rytų baltų kalbose veiksmažodžiai su priesaga -au- (ar su ja istoriškai susijusia 
priesaga -uo-)15 dažniausiai yra denominatyvai. Lietuvių kalboje yra ir deverbatyvų – 
tai iteratyviniai vediniai iš šakninių imitatyvų, plg. lie. stáugti – stūgauti (daugiau 
pavyzdžių Lkg ii 249, 253). tačiau yra ir tiesioginių forminių, t. y. neišvestinių 
veiksmažodžių, suformuotų su priesaga -au- / -uo-, pvz.: lie. kukúoti, la. kukuot 
‘kukuoti’16 (plg. ir r. куковатъ ‘kukuoti’ – slavų priesaga -ova- atitinka baltų -au-), 
lie. krpauti ‘krūpčioti’, šiūrúoti, la. bauruot ‘baubti’ ir pan. Lietuvių kalboje tiesio-
giniai forminiai dažniau turi priesagą -uo-, o su priesaga -au- dažnesni iteratyvinės 
reikšmės deverbatyvai.

Prūsų kalbos paminkluose yra 16 veiksmažodžių su priesaga -au-. tarp jų – 
pora pavyzdžių, kuriuos būtų galima laikyti imitatyvais: *mur-au- ‘murmėti’ ir 
*wūk-au- ‘kviesti, šaukti’, nors dėl jų kilmės lingvistų nuomonės skiriasi.

*mur-au- ‘murmėti’ 
Pr. *mur-au- ‘murmėti’ turi vieną formą – tai veikiamasis būtojo laiko dalyvis 

murrawuns ‘murmėjęs”: Habe mit meines gleichen gezuͤrnet / Wider meine Frawe 
gemurret vnd gefluchet – Aſmai ſen maiſei pollīgun ernertīuns / Prī=ki maian waiſpattin 
murrawuns bhe klantīwuns „esu su man lygiu sunirtęs, prieš maną viešpačią mur-
mėjęs ir keikęs“ iii 69/5. 

Šis prūsų veiksmažodis paprastai laikomas skoliniu iš vok. murr-en ‘niurnėti, 
murmėti“ (trautmann 1910: 380, endzelīns iV 263, Mažiulis iii 160). Murmėji-

15 Latvių kalboje priesagos -au- tarmėse bėra tik pėdsakai, todėl visais atvejais veiksmažodžiai sudaromi 
su priesaga -uot, -uoju, -uoju.

16 tai yra pastebėjęs ir janis endzelynas: „Vēl ar -uoju beidzas daži verbi, kas atdarina skaņas, piem., 
kukuoju (= lei. kukuoju)“, žr. endzelīns 1951: 811.
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mas reiškiamas žodžiais su šaknimi mur- daugelyje kalbų: lo. murmur ‘murmesys’, 
gr. μορμύρω ‘murmu’, lie. murmti, la. mumẽt ir pan. (šaknį galima laikyti imita-
tyvine – lautnachahmend (fraenkel 473)). tiesa, visi šie imitatyvai turi reduplikuo-
tą šaknį, matyt, todėl prūsiškas veiksmažodis laikomas germanizmu. nereduplikuo-
ta šaknis mur-, besibaigianti sonantu, baltų kalbų šakniniams imitatyvams nebū-
dinga. Lietuvių kalboje šakniniai ia kamieno imitatyvai paprastai turi uždaras šaknis. 
jei šaknyje yra ilgasis balsis, dvibalsis ar mišrusis dvigarsis, dažniausiai ji priden-
giama pakartojant šaknies pradžios priebalsį (reduplikacija) arba pridedant forman-
tą šk (sk, zg, žg) arba tiesiog kokį priebalsį – dažniausiai k, pvz.: baũ-b-ia, či-šk-ia, 
mu-k-ia, d-zg-ia, -k-ia, m-kia ir pan. Panašiai yra ir a kamieno veiksmažo-
džiuose su priesaga -ėti: dárda, čérška, brzga ir kt. tačiau tiesioginiai imitatyvai su 
antrinėmis priesagomis po sonanto gali turėti ir nepridengtą šaknį, pvz.: čirénti, 
dž rinti džyrúoti. todėl visai įmanoma ir priesaginį prūsų veiksmažodį murrawuns 
laikyti indigeniu žodžiu.

*wūk-au- ‘kviesti, šaukti’
Prūsiškasis veiksmažodis paliudytas dviem formomis – nepriešdėline wūkawi 

‘kviečia’ ir priešdėline perwūkauns ‘pašaukęs’: Denn das Wort (Fuͤr Euch) fordert 
eitel Glaubige hertzen – Beggi ſtas wirds (Pēr wans) wū=kawi wiſſans druwīngins 
ſirans „nes tas žodis (už jus) kviečia visàs tikinčias širdis iii 77/18–19; der Heyli-
ge Geyſt hat mich durchs Euangelion be=ruffen / mit seinen Gaben erleuchtet – stas 
Swints Nosēilis ast mien praſtan Euangelion perwūka=uns / ſen ſwaians Dāians 
erſchwāiſtiuns „ta šventa dvasia yra mane per tą evangeliją pašaukusi, su savomis 
dovanomis apšvietusi“ iii 45/12–13.

Šio veiksmažodžio kilmę tyrinėtojai aiškina įvairiai. jis gali būti laikomas de-
nominatyvu ir kildinamas iš daiktavardžio wackis (trautmann 1910: 466, endzelīns 
iV 341). tačiau *wūk-au- siejimas su daiktavardžiu mažai įtikimas. Prie tos išva-
dos priėjo ir Mažiulis: aptardamas perwūkauns, tradiciškai laikė jį denominatyvu 
(Mažiulis iii 276), tačiau vėliau, rašydamas apie nepriešdėlinę formą wūkawi ‘kvie-
čia, šaukia’, šios nuomonės atsisakė, siūlydamas laikyti aptariamąjį veiksmažodį 
deverbatyvu ir kildindamas wūkawi iš veiksmažodžio wackītwei ‘šaukti, kviesti’ 
(Mažiulis iV 267). Panašiai šio veiksmažodžio kilmę mato ir williamas schmals-
tiegas (schmalstieg 1974: 172, 196). Vis dėlto ir denominatyvinės, ir deverbaty-
vinės kilmės aiškinimas susiduria su vienu keblumu – abiem atvejais šaknyje tek-
tų rekonstruoti balsių kaitą a : ā (po Lg ū). tačiau denominatyvams darybinė 
balsių kaita nebūdinga, o deverbatyvai su priesaga -au- kiekybinės kaitos a : ā 
neturi nė vienoje baltų kalboje. 

Veiksmažodžio *wūk-au- ‘kviesti, šaukti’ kilmę būtų galima aiškinti dar kitaip, 
jei šaknies balsį ū laikytume senu ir nekildintume iš *ā. tuomet šis veiksmažodis 
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galėtų būti gretinamas su lie. kauti17. Priesaginis veiksmažodis kauti yra inten-
syvas iš garsažodinės kilmės šakninio veiksmažodžio kti, -ia18. tokių garsažodinių 
deverbatyvų labai daug lietuvių kalboje, pvz.: črškauti : čikšti, škauti : šaũkti, 
švlpauti : švip ti ir pan. ir semantiškai (iteratyvinė intensyvinė reikšmė), ir struk-
tūriškai jie labai panašūs į kitus deverbatyvus. galima būtų spėti, kad panašios 
darybos yra ir pr. *wūk-au-, tuomet ir jis būtų deverbatyvas. tačiau šakninių imi-
tatyvų labai daug tik lietuvių kalboje, latvių kalboje jų visai maža, o prūsų kalbos 
paminkluose nerasta nė vieno. todėl ir deverbatyvinė aptariamojo veiksmažodžio 
kilmė kelia abejonių. 

tad greičiausiai ir pr. *wūk-au- yra ne deverbatyvas, o tiesioginis garsažodi-
nės kilmės forminys. jis galėjo atsirasti iš garsažodžio ū-ū. ir struktūra, ir reikš-
me į pr. *wūk-au- ar lie. kauti labai panašūs yra veiksmažodžiai lie. bauti (: bti, 
-ia, -ė) ir la. ùbuot ‘ūbauti’. jie reiškia šaukti ū-ū, o prieš priesagos balsį įsiterpia 
k arba b. Čia dar galima pridėti ir la. ūjināt ‘garsiai šaukti ū-ū’ – šįkart prieš prie-
sagos -in-ā- balsį įsiterpęs j. iš garsinės reikšmės ‘šaukti’ labai nesunkiai gali atsi-
rasti ‘kviesti’.

iŠVados

tyrimas parodė, kad prūsų kalboje veiksmažodinių imitatyvų tikrai būta. nors 
religinio turinio tekstai neleidžia tikėtis jų gausos, vis dėlto iš turimos medžiagos 
galima spręsti apie jų pobūdį, struktūros ypatumus.

Vargu ar prūsų kalboje buvo susiformavusios tokios produktyvios šakninių 
imitatyvų klasės kaip rytų baltų kalbose. nors lietuviški ia kamieno šakniniai imi-
tatyvai labai gausūs, tačiau jų gerokai mažiau latvių kalboje. todėl labai sunku 

17 Pagrindinė (ir senoji) jo reikšmė yra garsinė: veiksmažodis reiškia tam tikrą garsą, skleidžiamą gyvų 
būtybių (tai gali būti pelėdos, apuokai, lapės, voverės, kurkliai, maži vaikai ir kt.) ar net negyvų 
(vėjas, traukinys). tačiau jis gali turėti reikšmę ‘šaukti, kviesti, susižinoti šūkaujant’ (plg. šiuos pa-
vyzdžius iš LkŽ: Vaikai girioj ūkauja, nori vieni kitus prisišaukt . Pažudom medè vienas vieną, o tada 
kaujam. Miške kauk, kad nepasmestum. Kalne rugiai, sode obuolėliai, šūkavo, ūkavo tėvas dukrą 
savo ir kt.).

18 LkŽ veiksmažodis kti, -ia, -ė, be įprastinių reikšmių 1. ‘šaukti, ūkti (apie pelėdą, apuoką, kiškį ir 
pan.)’; 4. ‘gaudžiai aidėti, gausti, skambėti, ūžti, dūgzti’; 5. ‘išduoti šaižų garsą, švilpti (apie garvežio, 
laivo sireną)’ ir pan. (plg. ir dŽ kti, kia, kė 1. ‘gausti, aidėti’; 2. ‘šaukti (apie pelėdą, kiškį)’), dar 
gali reikšti: 2. ‘šaukti, rėkti, ūkauti (ppr. susižinant)’ (Mes tę pradėjom kt. Tik brazdi brazdi ūkdamas 
[bernas] palėpe prie kertės ir pradėjo leistis [žemyn] . Patys įsibailindami, imdavo pasienyje ūkti, nernėti, 
krapštytis, belstis . 3 . intr. ‘neaiškiai kalbėti, vograuti’ (Mano vaikas labai geras, ūkia jis sau vienas 
paliktas).
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tikėtis jų buvus prūsų kalboje, kurioje ia kamieno veiksmažodžių būta ne taip 
gausiai. juolab sunku tikėtis intarpinių ar sta kamieno imitatyvų (tai lietuvių kalbos 
naujadarai). kadangi prūsų kalboje nesusidarė tokios struktūrinės-semantinės opo-
zicijos causativa / resultativa kaip rytų baltų kalbose, todėl nesusidarė ir tiek daug 
ia kamieno resp. intarpinių ar sta kamieno veiksmažodžių. be to, prūsų kalboje 
greičiausiai nebuvo veiksmažodžių, struktūriškai atitinkančių rytų baltų a kamienius 
su antrine priesaga -ėti. Žinoma, gyvojoje prūsų kalboje galėjo būti imitatyvinės 
kilmės šakninių veiksmažodžių, tačiau jie nei morfologine, nei morfonologine 
struktūra nepriminė lietuviškų ar latviškų. aptartieji šakniniai pavyzdžiai, nors ir 
yra imitatyvinės kilmės, bet ekspresinę reikšmę praradę. jų reikšmės gana neutra-
lios, ekspresyvumo semos nebejaučiamos.

Priesaginių imitatyvų prūsų kalboje galėjo būti daug daugiau. tai rodo aptar-
tieji pavyzdžiai su priesagomis -in-, -ī-, -au- (kai kurios priesagos galėjo turėti 
plėtiklius -s- ar -st-).

gyvojoje prūsų kalboje tiesioginių priesaginių imitatyvų galėjo būti daugiau ir 
įvairesnių. sunku pasakyti, ar buvo vedinių iš imitatyvų, ypač deverbatyvų. tai 
priklauso nuo šakninių imitatyvų buvimo. jei jų buvo nedaug, negalėjo būti ir daug 
vedinių. 

daugelis prūsų imitatyvinių veiksmažodžių, matyt, buvo tiesioginiai forminiai. 
tuo jie artimi slavų kalboms ir skiriasi nuo rytų baltų kalbų, kuriose daug priesa-
ginių vedinių iš šakninių imitatyvų. struktūriniai prūsų veiksmažodžių tipai taip 
pat gerokai skiriasi nuo lietuviškų ir latviškų.
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the origin of Verbs of imitation in Prussian

s u M M a ry

imitation-based words can be recognized by the evident relationship between their sound 
structure and their specific semantic features. those words are of iconic nature. words of 
imitation-based origin are frequently referred to as vocalizations (lautnachahmend in german; 
звукоподpoжательные in russian) but this term is not precise enough. though the greatest 
majority of those words are used to imitate sounds, they can also denote movement and im-
ages (varvti ‘dribble’, tviẽksti ‘flash’, blizgti ‘glitter’, etc.).

imitation-based words can belong to different parts of speech. as a rule, those words are 
interjections and onomatopoeic interjections. however, verbs can also have their imitation-
specific character, and this is true of some directly – formed verbs, not only of the derivatives 
from parts of speech with a strong emotional and expressive meaning component in them. 
imitation-based words can be also found among nominal parts of speech, especially in nouns, 
though their number in those parts of speech is not large. the present article is aimed at find-
ing out the specific imitation-based verbs in Prussian recorded sources.

imitation-based words of verbal character are abundant in the east baltic languages. this 
fact enhances the credibility that words of the same character could exist in Prussian as well. 
an attempt was made to select all possible examples from the recorded Prussian sources that 
could ‘lend themselves’ to the study of imitation-based verbs. the very character of text-spe-
cificity in Prussian records does not suggest a great abundance of imitation-based words in 
those texts. thus, all verbs that appear to have the slightest resemblance to imitation-based 
words were studied, especially the ones with strong features of vocalization. besides, the words 
that have connection with some other related words with imitation-based meanings in other 
languages were also examined.

the morphological and morpho-phonological structure of imitation-based words in Lithua-
nian and Latvian has much in common. those words are both root verbs and derived verbs. 
specific structure-related features were searched for in the Prussian sources as well. first of 
all, a study of Prussian root-verbs (suffix-free verbs) was carried out, and then derivative verbs 
were analysed on the pattern of grouping them into certain categories according to difference 
in their suffixes.

about seventy root-verbs in Prussian can be identified. they can be characterized by roots 
of different structure, in many cases this structure is quite complex, with multiple consonant 
and diphthong combinations. this fact is an indication of a possible imitation-based word 
formation, whose typical feature is complex root. however, we did not succeed in identifying 
fully convincing imitation-based words, and we focused our attention on the verbs that have a 
strong likelihood of being related to imitation-based verbs: *trenk-/*trink- ‘hit’, grīm- (grēm-?) 
‘sing’ and stēn-/stin- ‘suffer’.

there are about 140 suffixal verbs in Prussian recorded sources with the suffixes (-in-, -ī-, 
-ē, -ā- and -au-). the numbers of verbs with one or another suffix vary. Most of those verbs 
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have the closely related suffixes -in- and -ī-. a considerably smaller number of verbs have the 
suffixes -ā- and -au-. thus, the verbs were analysed according to the word formation charac-
teristics of the suffixes with reference to their possible imitation-based derivatives.

Verbs with the suffix -in- in Prussian make up one of the biggest suffixal groups – up to 
50 of them can be identified (though they are not always easy to distinguish from verbs with 
the suffix -ī- as some of the words have double forms, with one suffix or the other). these 
two Prussian verbs could be said to belong to imitation-bases words: *klum-st-in- ‘knock’ and 
*zwaikst-in-/-ī- (or *swaikst-in-/-ī-) ‘shine’.

Verbs with the suffix -ī- are quite numerous, the suffix -ī- in them is often used inter-
changeably with the suffixes -ē- and -ā-, and it is not an easy matter to count them exactly. 
as it was already mentioned, the suffix -ī- is closely related to -in-. besides, verbs with the 
suffix -ī- can be easily confused with the verbs having the suffix –ē- (when the long ē is nar-
rowed and it is marked as a long ī). despite these complications, it is possible to count more 
than 50 verbs with the suffix -ī- in Prussian though pure imitation-based words are hard to 
identify. three examples were analysed as having imitation-based origin: *bil-ī- ‘speak’, *kalts-ī- 
‘ring’ and *wak-ī- ‘invite’, ‘call’.

there are also 16 verbs with the suffix -an- in Prussian records. two among them can be 
treated as imitation-based words: *mur-au- ‘murmur’ and *wūk-au- ‘invite’, ‘call’ though lin-
guists’ opinion of their origin differ.

research data show that imitation-based verbs really existed in Prussian. however, root-
verbs among those Prussian words could not have been as abundant as in east baltic lan-
guages, especially in Lithuanian. in turn, the number of suffixal imitation-based words in 
Prussian must have been much greater. the already discussed examples with the suffixes -in-, 
-ī-, -au- all give evidence of that; besides some of the suffixes could have contained the ex-
tending part -s- or -st- in them.

the majority of Prussian imitation-based verbs are likely to have been directly formed 
words. this feature brings them close to slavic languages and makes them different from east 
baltic languages, which are characterized by abundant suffixed derivatives from imitation-based 
root-words. structural types of Prussian verbs also differ considerably from those in Lithuanian 
and Latvian.

Įteikta 2011 rugsėjo 6 d.
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a n n otat i o n

the purpose of the present study is to summarize and interpret the lexemes of baltic ori-
gin in saami, in the context of fenno-saamic and fenno-Volgaic relations. our conclusion is 
that about 20% of lexical parallels between baltic and saamic from about 40 balto-fenno-
saamic comparisons are without the balto-fennic counterparts. it means that it is probable 
that the ancestors of the balts and the saami were in direct contact.

In this study we evaluate the role of words of baltic origin in the saami voca-
bulary in a wider fenno-saamic and fenno-Volgaic perspective. recent works 

of finnish authors were the main sources we used, such as aikio (2006, 2009), 
häkkinen (2010), kallio (2009), koivulehto (2006), sammallahti (1998, 1999), but 
we also took account of earlier studies of thomsen (1890), itkonen (1961) and 
korhonen (1981). according to Mikko korhonen (1981), the first contacts betwe-
en the ancestors of the saami and finnic people began at the time when fenno-
saamic languages were already clearly separated from fenno-Volgaic languages and 
were in the beginning of separation into balto-fennic and saami languages at the 
same time. thus, there was just a slight, dialectal, difference between the balto-
fennic and saami languages. Vilhelm thomsen (1890) dated these contacts much 
later as he assumed that the contacts had not begun until the turn of the era or 
shortly before. erkki itkonen (1961) provided as the latest possible period the 

 k e y w o r d s : contact, loanword, borrowing, neighbourhood, influence.
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year 500 bc. rather, he was inclined to the opinion that the contacts with the 
speakers of baltic languages had begun much earlier. according to korhonen, 
archaeologists are inclined to the opinion that the arrival of the balts to the area 
of the baltic sea corresponds with the arrival of the corded ware in this area at 
the end of the third millennium bc. however, this dating does not agree with the 
above-mentioned statement that the first contacts with the baltic people began 
after the separation of Proto-fenno-Volgaic (the 19th–18th century bc) (blažek 
2010; see apendix). according to korhonen, we may agree with this hypothesis 
if we take into account several factors that somehow influence this dating. one of 
these factors is the time elapsed from the arrival of the baltic people to the area 
of the baltic sea before the beginning of loanwords. it certainly took some time 
before the two culturally and linguistically very different nations began to influ-
ence each other. according to korhonen, the first baltic loanwords were moving 
into fenno-Volgaic between 1800–1500 bc (korhonen 1981: 32–34). however, 
it is not necessary to assume that fenno-Volgaic continuum was divided at the 
time of contacts. Vanagas (1980: 119) defined the upper boundaries of the baltic 
hydronomic area as follows: the north – the northern boundary of Latvia, Pskov, 
toropec, Zubcov and kalinin towns; the east – the cities of Moscow, kaluga, 
orel and kursk; the south – the seim, the Pripjať and the western buh rivers; 
the west – the wisla river. thus, the baltic people were in the immediate 
neighbourhood with the ancestors of the Mordva and Mari people in the northe-
ast and the borrowings could have happened later, after the separation of fenno-
Volgaic, independently on balto-fenno-saamic contacts. this is also supported by 
classification scheme 2 (see appendix) that reflects a closer relation of the Mari 
language to Permic languages than to the Mordva language. thus, the presence 
of baltic loanwords in Mari can be explained as a result of borrowings independent 
of the genetic relations but resulting from the territorial relationships (five of six 
baltic loanwords discussed in Mordva occur in Mari too). 

Proto-baLtic Loanwords

1. saan biebmat ‘to feed’ < Ps *pēmmō (yss: 936) < fs *pämmi < Pb *penima- 
(sammallahti 1998: 127; 231; aikio 2006: 40). the root *pen- appears in Lith. 
pẽnas ‘food’, penjti ‘to feed, to fatten’, the derivate of -m- is attested in pẽ ni-
mas ‘fattened’, penmis ‘fattener, fattened pig’ (Lew 569; smoczyński 2007: 
449–50).

2. saan buorgg’s ‘forbidden, prohibited’ < Ps *puoɢē < Pres *pō/arkos < Pb 
*bār gas (cf. Latv. bags ‘strict, unkind, uncharitable’) (sammallahti 1999: 77). 
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however, this comparison is semantically ambiguous; the word could also be 
of scandinavian origin, cf. sw. dial. bark ‘a mulish unkind man’, barkun ‘rude, 
gruff ’ (Pokorny 1959: 163).

3. saan čiehkat ‘to hide’ (~ finn. säetä id.) < Ps *ćēke̮ (yss 146) < fs *śäke- < 
Pb *seg()e/a- (cf. Latv. segt ‘to cover; to turn on, to tuck’) (sammallahti 1998: 
127; 234). according to fraenkel (Lew ii 770), however, the original mean-
ing of Latv. segt was the same as Lith. sègti ‘to fix, to attach’ and the verb has 
the meaning ‘to hide’ by prefixation: apsegt = Lith . apsègti ‘to fix’. a likely 
cognate old Pruss. seggīt ‘to do, to make’ is semantically further. then the 
whole comparison is unsure. 

4. saas daktere ‘daughter’ (~ finn. tytär id.) < Ps *te̮ktēr (yss 1211) < fs *tük-
tär  < Pb *duktē : gen. *dukteres (cf. Lith. duktė, old Pruss. duckti id. (Lew 
i 110)) (sammallahti 1998: 121; korhonen 1981: 30; thomsen 1890: 167). 

5. saan duovli ‘tinder’ (~ finn. taula id.) < Ps *tōvlē (yss 1311) < Pres *tak-
la < Pb *dagla- (cf. Latv. dagla ‘id., birch bark tinder’; Lith. dãglas, dẽglas 
‘black spotting’ (Lew i 86)) (aikio 2006: 31; korhonen 1981: 30; sammallah-
ti 1998: 127; thomsen 1890: 165). 

6 . saan gahpir ‘cap’ (~ finn. kypärä ‘cap; helmet’) < Ps *ke̮pērē (yss 317) < fs 
*küpärä < Pb *kepuriā (cf. Lith. kepùrė ‘cap, coif ’, Latv. cȩpure id. (Lew i 
241)) (sammallahti 1998: 127; aikio 2009: 250; thomsen 1890: 185).

7. saan geardi ‘times’ (~ finn. kerta id.) < Ps *krtē (yss 391) < fs *kerta < 
Pb *kerdā (cf. old Pruss. kērdan ‘time’ (Lew i 242; toporov iii 315–23), 
whereas Lith. kartas ‘times’ (Lew i 224))1 stands aside (sammallahti 1998: 
243; korhonen 1981: 30; thomsen 1890: 185–86). cf. Mordva Mokša kyrda, 
erzja kirda ‘times’ (thomsen 1890: 186); Mari kb kerδə in a phrase pülä-γerδə 
‘very long time ago’ (uew 659).

8 . saan giehpa ‘soot’ < Ps *kēpw (yss 425) < Pb (cf. Latv. kvêpi ‘soot, smoke, 
steam’, kvêpêt ‘to smoke’, lit. kvepti ‘to smell’ (Lew i 325)) (sammallah-
ti 1998: 127; aikio 2006: 40).

9 . saan giekka ‘cuckoo’ (~ finn. käki) < Ps *kēke̮ (yss 418) < fs *käke < Pb 
*gegiā (cf. Lith. gėgė id., that it is explained as a regressive shortening of a 
longer form geguž, Latv. dzȩguze, old Pruss. geguse (Lew 142–43)) (?kor-
honen 1981: 88; thomsen 1890: 172).

10. saan guksi ‘ladle’ (> finn. kuksa ‘small wooden bowl, wooden ladle’, beside 
the original continuant kauha ‘ladle’ – see skes 172) < Ps *kuksē < fs *kav-
ša < Pb *kaśa (cf. Latv. kaûss ‘large dish, drinking dish; skull; peel’, Lith. 

1  semantically more distant is gmc. *χerðō ‘herd’ < Pre-gmc. *kerdhā. 
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káušas ‘ladle; skull; shell; snail shell’ (Lew i 231–232)) (sammallahti 1998: 
123; thomsen 1890: 184). 

11 . saan guoibmi ‘companion’ (~ finn. kaima ‘namesake’) < Ps *kōjmē (YSS 
504) < fs *kajma < Pb *kamā (cf. Lith. kaimýnas ‘neighbour’, káima(s) ‘vil-
lage (of farmers)’, kiẽmas ‘farmstead’; Latv. cìems ‘village’, kaĩmiņš ‘villager 
(resident of the same village), neighbour’; old Pruss. caymis ‘village’ (Lew i 
251–52)) (sammallahti 1998: 127; korhonen 1981: 30; thomsen 1890: 177).

12. saan guovllas ‘tag on a dog collar’ (~ finn. kaula ‘neck’) < Ps *kōvle̮s < fs 
*kakla < Pb *kaklas and *kaklā (cf. Lith. kãklas ‘neck’, Latv. kakls id. 
(Lew i 205)) (sammallahti 1998: 127; 1999: 83).

13. saan jávri ‘lake’ (~ finn. järvi id.) < Ps *jāvrē (yss 258) < fs *jävrä < 
Pb *jarā- (cf. Lith. jáura ‘marsh’, jū́ra ‘sea’, Latv. jūra, jūŗa, old Pruss. iūrin 
id. (Lew i 198)) (sammallahti 1998: 249; aikio 2009: 246). cf. Mordva 
erzja eŕke, Mokša (j)äR’kä and Mari kb jär, u b jer ‘lake’ (uew 633).

14. saan leaibi ‘alder’ (~ finn. leppä id.) < Ps *leajpē < fs *lejpä < Pb *lepā (cf. 
Lith . lepa, -ė, lepas ‘linden’, Latv. liẽpa, -e, lieps, old Pruss. lipe id. (Lew i 
366)) (sammallahti 1998: 127; aikio 2006: 40). cf. Mordva erzja ľepe, Mokša 
ľepä ‘alder’ (uew 689).

15 . saan loapmi ‘hole’ (~ finn. loma id.) < Ps *lmē (yss 609) < Pb *lōmā (cf. 
Lith . lomà ‘hole, depression’, Latv. lãma ‘low-lying place on the field or mead-
ow’ < *lāmā, beside Latv. luôms ‘hole in a fence’ < *lōma- (Lew i 385; 
smoczyński 2007: 344–45)) (sammallahti 1998: 127). cf. Mordva Mokša luv 
in the phrase käď-luv ‘space between two fingers’; Mari kb lo in phrase parńa-
lo ‘space between fingers’ (uew 692).

16 . saan luossa ‘salmon’ (~ finn. lohi id.) < Ps *lōse̮ (yss 627) < fs *loše < 
Pb *lašsa- (cf. Lith. lašišà, lãšis, Latv. lasis id., old Pruss. lalasso, i.e. *la-
saso (Lew i 341)) (sammallahti 1998: 127; korhonen 1981: 30; thomsen 
1890: 194).

17 . saan luovdi ‘wooden vessel’ (~ finn. lauta ‘board’) < Ps *lōvtē (yss 634) < 
fs *lavta < Pb *platā (cf. Lith. plaũtas ‘board lying in the steam bath; side 
board in the boat’, Latv. plauts ‘shelf ’ < *platas (Lew i 608)) (sammallahti 
1998: 127). comparison of fs isoglosses with the samoyedic material (uew 
239) is less convincing.

18. saan luovvi ‘structure for storing supplies’ (~ finn. lava ‘stand, pillar; bench 
in a sauna; timbering furnace’) < Ps *lōvē (yss 632) < fs *lava < Pb *lāvā 
(cf. Lith. lóva ‘bed’, Latv. lâva ‘sweat bench’ (Lew i 387)) (sammallahti 1998: 
127; aikio 2009: 262).

19. saai lyepi ‘bladebone’ (~ finn. lapa id) < Ps *lōpē (yss 625) < fs *lapa < 
Pb *lapā (cf. Lith. lãpas ‘leaf, sheet’, Latv. lapa id., lãpa ‘pad’ (Lew i 339–40)) 
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(sammallahti 1998: 127). other parallels from Mansi, samoyedic languages 
and yukaghir language (uew 236) question the baltic origin of saami and 
finnish ‘blade bone’, as well as the semantic difference between fs and b. 

20. saaL niehpē ‘husband´s nephew or niece’ (~ finn. dial. nepaa, arch. nepas 
‘cousin´s child’) < Ps *npē < fs *nepa- < Pb *nepō(ts), acc. *nepatin (cf. 
Lith . nepuots ‘grandson, nephew’ < *nepōta-  (Lew i 494; smoczyński 2007: 
420)) (skes 373; sammallahti 1998: 127; 1999: 84).

21. saan ráigi ‘hole’ (~ finn. reikä id.) < Ps *rājkē (yss: 1019) < fs *rVjkA < 
Pb *rakā (cf. Lith. riẽkti ‘to cut’, riek ‘slice of bread’, Latv. rìekt ‘to cut’, 
rika ‘slice of bread’, ràika ‘track, furrow’ (Lew ii 729; smoczyński 2007: 
514–15)) (sammallahti 1998: 127).

22. saan ruoida ‘leg (of an animal)’ (~ finn. reisi ‘thigh’) < Ps *rōjte̮ ‘thigh’ (yss 
1063) < fs *rajte < Pb *retiā (cf. Lith. retas ‘thigh’, Latv. curonian riẽta 
‘leg’ < *ret-a-/-ā- (Lew ii 731)) (sammallahti 1998: 127; korhonen 1981: 
133; thomsen 1890: 212). Protoform *retiā is supported by Lith. parieti 
‘lower part of the perineum’ (smoczyński 2007: 516).

23. saas saertie ‘heart (as food)’ < Ps *sāᴅē (sammallahti 1999: 82) (*sārtē (YSS 
1112)) < Pb *śird- (cf. Lith. širds ‘heart’; Latv. sids; old Pruss. seyr id., 
further eastern Lith. šerds, Latv. sede ‘marrow, pith’ (Lew ii 986–987)) 
(sammallahti 1998: 127; aikio 2006: 40).

24. saan sápmi ‘saami’ (~ finn. Häme ‘historical region in south-central fin-
land’) < Ps *sāmē (yss 1106) < fs *šämä ‘? earth, land’ < Pb *źemē (cf. 
Lith . žẽmė, southern dial. žãmė, Latv. zeme; old Pruss. semmē, same ‘earth, 
land’ (Lew ii 1299)) (?sammallahti 1998: 127, 262; korhonen 1981: 130).

25. saan sarvva ‘elk’ (~ finn. hirvi id.) < Ps *se̮rve̮ (yss: 1091) < fs *širve < 
Pb  *śira- (cf. old Pruss. sirwis ‘roe-buck’, Lith. šivis ‘white horse; hare’ : 
šivas ‘grey, griseous’ (Lew ii 989)) (sammallahti 1998: 127; korhonen 1981: 
30, 130; aikio 2009: 276; thomsen 1890: 225).

26. saan sarvvis ‘reindeer bull’ (~ finn. hirvas id.) < fs *širvas < Pb *śiras – 
etymologically the same as sarvva (sammallahti 1998: 127; korhonen 1981: 
30, 130; aikio 2009: 276).

27. saan searvi ‘company’ (~ finn. seura id.) < Ps *sprē- (yss 1127) < fs 
*sepra < balt. *sebra- (cf. Lith. sibras ‘friend, relative’, Latv. sē b͔rs, sebris 
‘neighbour, companion’ (Lew ii 768)) (sammallahti 1998: 127, 262; thomsen 
1890: 215).

28. saas sesnie ‘tanned reindeer leather’ (~ finn. hihna ‘belt’) < Ps *se̮snē < fs 
*šišna < balt. *šikšnā- (cf. Lith. šikšnà ‘gently tanned leather’, Latv. siksna 
‘belt’ (Lew ii 981)) (korhonen 1981: 30; aikio 2009: 150–151). cf. Mordva 
erzja (k)šna, Mokša šna ‘belt’; Mari u b šüštö id. (uew 786). 



56

Lucie  hofírkoVá,  VácLaV bLaŽek

acta Linguistica Lithuanica LXIV–LXV

29. saan siepman ‘seed’ (~ finn. siemen) < Ps *sēme̮n < fs *sēmen < Pb *sēmen 
(cf. Lith. sėmenys, old Pruss. semen ‘seed’ (Lew ii 774)) (sammallahti 1999: 
85; thomsen 1890: 216).

30. saan suoidni ‘grass, hay’ (~ finn. heinä) < Ps *sōjnē (yss: 1171) < fs *šajna < 
Pb  *šena- (cf. Lith. šiẽnas, Latv. sìens ‘hay’ (Lew ii 980)) (sammallahti 1998: 
124, 127; korhonen 1981: 30; thomsen 1890: 223).

31. saan suoldni ‘dew’ (~ finn. halla ‘(night ground) frost’ < Ps *sōlnē (YSS 
1176) < fs *šalna < Pb *šalnā (cf. Lith. šalnà ‘rime, light frost’, Latv. salna 
‘(night ground) frost’ (Lew ii 960)) (sammallahti 1998: 124, 127; korhonen 
1981: 30).

32. saan suolu ‘island’ (~ finn. salo ‘wasteland, deep forest’) < Ps *sōlå̄j (YSS 
1177) < fs *saloj < Pb *salā (cf. Lith. salà, Latv. sala ‘island’ (Lew ii 758)) 
(sammallahti 1998: 124, 127; korhonen 1981: 30; saarikivi 2004: 204; thom-
sen 1890: 214).

33. saan vietka ‘adze’ < Ps *vētke̮ (yss: 1415) < Pb *edegā (cf. Lith. vedegà 
‘kind of adze’, eastern dial. vėdegà, Latv. vȩdga ‘crowbar; chisel’, old Pruss. 
wedigo ‘adze’ (Lew ii 1211)) (aikio 2006: 40; 2009: 288). Proto-baltic recon-
struction *ōdegā endzelina refers to the etymon ‘tail’: Lith. uodegà (see Lew 
1164). the coherence of the meanings ‘tail’ and ‘axe’ is doubtful.

34. saan vuoras ‘old (of people)’ < Ps *vōre̮s (yss 1458) < Pb. *āras (cf. Lith. 
võras, old Pruss. urs ‘old’ (Lew ii 1274; smoczyński 2007: 767)) (sam-
mallahti 1998: 127; aikio 2006: 40).

35. saau vyöy’jee ‘wedge’ (~ finn. vaaja id.) < Ps *vōvjē (yss: 1477) < fs *vak-
ja < Pb *aga- (cf. Lith. vágis, Latv. vadzis ‘id.’ (Lew ii 1179)) (korhonen 
1981: 30–31). 

controVersies

36. saan gal’le ‘how much’ < Ps *ke̮llē < fs *küllä < Pbs ?*kel- (cf. Lith. kel 
‘how much, a few’, keliñtas ‘der wievielte, mancher, einige’ (Lew i 236)). how-
ever, the borrowing could be in the opposite direction, cf. finn. kyllä ‘yes’; 
kylläinen ‘full’; kyllin ‘enough’ (sammallahti 1998: 242).

37. saan galmmas ‘cold’ (~ finn. kylmä id.) < Ps *ke̮lme̮- < PfP *külmä (uew 
663) < Pbs *gel(u)mā- (cf. Lith. gelumà, gelmuõ ‘severe frost’ (Lew i 145: 
gélti ‘to stab’)) (sammallahti 1998: 127, 242). cf. Mordva erzja keľme, Mokša 
keľmä ‘cold; frost’; Mari kb kəlmə ‘frozen’ (uew 663: *külmä). if the fenno-
Volgaic isogloss is of the baltic origin, the first syllable vowel ü can be explained 
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by compensatory labialization caused by the elimination of the vowel -u- in 
the assumed baltic source.

38. saan luokta ‘gulf ’ (~ finn. lahti id.) < Ps *lōkte̮ (yss 619) < fs *lakte < 
balt. (cf. Lith. lañkstas ‘bend’, lañktis ‘handle’, Latv. jūŗas līcis ‘sea bay’ 
(Lew 356–57)) (sammallahti 1998: 127; ssa ii 36). however, the fenno-
saamic isogloss is compared with the ob-ugric parallels of the same mean-
ing in uew 234.

39. saan muohta ‘snow’ < Ps *mōttē ‘to snow’ (yss 696) (~ est. matma ‘to bury’) < 
fs *matta- < Pbs *mat- (sammallahti 1998: 255; koivulehto 2006: 185). the 
expected baltic source should be a derivate of the verb attested in Lith. mès-
ti ‘to throw’: ãt-mata ‘waste’, ìš-mata, -mota ‘scrap; waste’, pã-matas ‘base’, 
pre-mota ‘plaster’; Latv. mest ‘to throw’, at-mats ‘support’, pa-mats, -mata 
‘base’; old Pruss. pomests ‘submitted, subject’, metis ‘throw’ (Lew 442–43); 
however, from the examples it is clear that the meaning ‘snow’ does not occur 
in the baltic languages. slavic words such as russ. metel’ ‘snow storm’, Pol. 
zamieć ‘snow drift’ < old slav. *metati are closer. romanian omát, omete ‘snow’ 
is of slavic origin too (cf. russ. dial. omét ‘lump’. however, the closest paral-
lel we can found in osset. iron. mīt, digor. met ‘snow’ (abaev ii 124). the 
correspondence of iron. ī: digor. e reflects the diphthong *a, that may be 
original (mīzyn : mezun ‘to flow’ ~ avest. maēz- < iran. *maz-) or secondary 
(iron. mīd-: digor. med- ‘inside’ ~ avest. maiδiia- ‘middle’ < iran. *mada-). 
if the diphthong is secondary the ossetian iron. mīt, digor. met ‘snow’ can be 
derived from the protoform *mata-, that is compatible with Ps *mōttē .

40. saan šearrat ‘clear’ < Ps *eae̮ᴅē < *śerä- < Pbs *źer- (cf. Lith. žėrėti 
‘shine, blaze’ (Lew ii 1301)) (sammallahti 1999: 79). however, the saa-
mi word with š- can be relatively late as in the case of saan šūvon ‘well-
trained dog’.

41. saan šūvon ‘well-trained dog’ < Ps *uovunje̮ < fs *śōvonji ~ *śavonji < 
Pbs śuōn(i)- (cf. Lith. šuõ ‘dog’, gen. šuñs, old Lith. gen. šunès, and 
especially Lith. dial. (Šiaulia, grodno) nom. šovà, (samogitia) šovà; next 
Latv. suns, gen. suņa, old Latv. gen. suns; old Pruss. sunis id. (Lew ii 
1033)). sammallahti (1999: 79) notes that the saami š- represents another 
reflex than the adaptation of baltic *š- that transforms into saa s- and 
finn. h- (saan sarvvis ‘reindeer bull’ ~ finn. hirvas id. < fs *širvas). sam-
mallahti assumes that the reason is an older chronological level of bor-
rowing. however, jaakko häkkinen (häkkinen 2010) and Petri kallio (ka-
llio 2009: 35) are inclined to the view that the two above-mentioned words 
(saan šearrat and saan šūvon) are later borrowings from such a baltic lan-
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guage in which the alternation of the phoneme is š- (e.g. Lithuanian). they 
base this claim both on low the distribution of the words (saan šearrat occurs 
only in Lule, north and inari saami; saan šūvon occurs in south, ume, Lule 
and north saami) and on the phonological structure of the words. it seems 
to them that these words were borrowed into saami after secondary *š had 
appeared in Proto-saami. this secondary *š is preserved in present saami, 
whereas the original *š (that appears in the latest baltic borrowings) was 
changed into *s in Proto-saami (as well as in present saami languages). this 
solution seems to be easier and therefore more likely than the idea of sam-
mallahti. on the other hand, kallio is wrong if he manipulates with the pro-
jection of Lith. šuõ < balt. *šō(n). if we take into account the similar nomina-
tives such as Ved. śv, śuv and gr. κύων the Lithuanian form also represents 
the continuant of ie *uō(n) > balt. *śuō. Lith. dial. šovà ‘dog’ could also 
originate by internal development from this protoform. 

 häkkinen adds that Ps *uovunje̮ was borrowed into saami before the 
vowel rotation, but Ps *eae̮ᴅē (häkkinen: *šeare̮tē) could be borrowed 
even after. according to him, this claim is supported by the non-etymo-
logical vowel combination *ea-e̮ (regularly: early Ps *e-a > Late Ps *ea-ē 
and early Ps *e-i > Late Ps *ie-e̮, but never *ea-e̮) (häkkinen 2010; kal-
lio 2009) . 

42. saan vuos’si ‘handle’ (~ finn. ansa ‘snare’) < Ps *vōssē (yss: 1470) < fs 
*ansa < Pb *anšā, however, it is evidenced just the only one form *anšas (cf. 
Lith . vą̃šas ‘handle’, samogitian ąnšas id. (Lew ii 1207)) (sammallahti 1998: 
127). alternatively, finn. ansa ‘snare’ (> saan hānsâ- ‘board’) was derived 
from the baltic source represented by Lith. ąsà ‘handgriff, handhabe, henkel’, 
Latv. ùosa, ùoss id., old Pruss. ansis ‘kesselhaken’ (Lew i 18), see thomsen 
1890: 159; skes 19. in ssa i 77, both saan vuos’si ‘handle’ and finn. ansa 
‘snare’ are derived from Lith. ąsà etc .

concLusion

we can find the words of baltic origin in all fenno-Volgaic languages, about 
seven in Mari (five in our minicorpus) and thirteen in Mordva (six in our mini-
corpus); three of them do not have an equivalent in balto-fennic languages 
(sammallahti 1984: 140). it is very difficult to differentiate between some words 
if they got directly into saami or through balto-fennic because we can expect 
only slight differences between the Proto-balto-fennic and Pre-saami language 
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at the time when borrowings began. thus, there were no major sound changes 
yet. some of the listed baltic loanwords (eight of forty if we eliminate ##39, 40, 
maybe 19) do not have an equivalent in balto-fennic languages. although it is 
only 20 %, we can deduce that the balts did not live in immediate contact only 
with the balto-fennic people but also with the ancestors of the saami people, 
who had to be their neighbours for some (but not long) time. we can assume 
that the ancestors of saami used to live near the gulf of finland and near the 
river neva at the time of contacts with the balts. this also corresponds to taci-
tus’ description of fenns2 that can be likely applied to the saami people than to 
the ancestors of the finnic people. we can read from poor geographical data that 
in the first century ad tacitus’ fenns lived somewhere in eastern baltic, north 
from the aesties, who are considered to be of baltic origin. the words that have 
some equivalents in balto-fennic were likely borrowed into saami during the 
Proto-balto-fennic period or even earlier, during the fenno-saamic period. these 
words are four times more than saami-baltic parallels, so we can reasonably assume 
that baltic populations had closer and more long-term relationships with their 
north neighbours than with the ancestors of the saami people in the balto-fennic 
period or the fenno-saamic period. several tens of words of baltic origin are 
known only in northern balto-fennic languages (finnish, karelian, ingrian and 
Veps) and in saami; on the other hand, about ten of baltic borrowings occur 
only in the southern balto-fennic (estonian, Votic and Livonian). it is likely that 
the ancestors of the balto-fennic people used to live on both sides of the gulf of 
finland at the time of baltic contacts, and that the words of baltic origin were 
borrowed independently (sammallahti 1984: 140).

2 Fennis mira feritas, foeda paupertas: non arma, non equi, non penates; victui herba, vestitui pelles, 
cubile humus: solae in sagittis spes, quas inopia ferri ossibus asperant. Idemque venatus viros pariter ac 
feminas alit; passim enim comitantur partemque praedae petunt. Nec aliud infantibus ferarum imbriumque 
suffugium quam ut in aliquo ramorum nexu contegantur: huc redeunt iuvenes, hoc senum receptaculum. 
Sed beatius arbitrantur quam ingemere agris, inlaborare domibus, suas alienasque fortunas spe metuque 
versare: securi adversus homines, securi adversus deos rem difficillimam adsecuti sunt, ut illis ne voto 
quidem opus esset. 

„the fenni are strangely beast-like and squalidly poor; neither arms nor homes have they; their 
food is herbs, their clothing skins, their bed the earth. they trust wholly to their arrows, which, for 
want of iron, are pointed with bone. the men and the women are alike supplied by the chase; for the 
latter are always present, and demand a share of the prey. the little children have no shelter from wild 
beasts and storms but a covering of interlaced boughs. such are the homes of the young, such the 
resting place of the old. yet they count this greater happiness than groaning over field-labour, toiling 
at building, and poising the fortunes of themselves and others between hope and fear. heedless of 
men, heedless of gods, they have attained that hardest of results, the not needing so much as a wish.“ 
(Germania §46; translated by a.j. church et alii).
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aPPendiX

(1) Model of the divergence of the balto-slavic languages based on “recali-
brated” glottochronology (see novotná & blažek 2007):

           49.0%    61.0%   73.0%   85.0%

Latvian
84.7%

76 .3 600 Lithuanian
190

baltic  56*/59.9 “dialect from
-830*/-630 narew”

balto-
slavic old Prussian

-1240/49.0
-1310*/

47.9*
slavic common 

slavic
note: *including “dialect of narew”.

(2) the traditional model of the divergence of the uralic languages with Mor-
dva and Mari as representants of the Volgaic branch (cf. collinder 1960, 11; hajdú 
1985, 173; see also ofuj 1974, 39): 

saamic north, east, south saami
baltic 
finnic finnish, ingrian, karelian, 

olonets, Ludic, Vepsian,
Votic, estonian, Livonianfenno-Volgaic end of the 1st 

mill. bc
1st mill

bc Mordvinfenno-
-Permic Volgaic Mari
mid 2nd
mill. bc udmurtfinno-ugric Permic

end of the  8th cent. ad komi
3rd mill. bc

hungarianuralic ugric
4th mill. bc mid 1st mill. bc Mansi. Xanty

north nenets, enets, nganasansamoyedic
end of the 1st mill. bc south selkup; kamasin
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(3) result of the glottochronological test applied to fenno-ugric, using “recali-
brated” glottochronology (see blažek 2010)
i
  -2500     -1500       -500 +500        +1500

south
Lulesaamic 87.0%/730
north96 .6 1360
inari

91.3%/970 95 .4 1240
skolt

94.6%/1190 kildin48.2%/-1300

Veps98.9%/1610
karelian94.6%/1190
finnish42.2%/-1710 balto- 92.2%/1030
Votic

fennic 88.8%/830 96.7%/ estonian
fenno-Permic
40.64%/-1840

1360 Livonian

Mordva erzya98.0%/+1500 Mordva Mokša

Mari
fenno-

ugric
49.73%/-1200

Permic
udmurt

34.0%/
-2350

87.1/+730
komi Zyryan

hungarian
45.3%/

-1480 Mansi north
ugric 96.9%+1390*

Mansi east64.4%/-390

khanty east
86.3%/+680 khanty south
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a b b r e V i at i o n s

avest. avestan; balt. baltic; digor. digorian; est. estonian; finn. finnish; fs fenno-
saamic; gmc. germanic; gr. greek; ie indo-european; iran. iranian; iron. ironian; kb kos-
modemjansk (hill) dialect of Mari; Lith. Lithuanian; Latv. Latvian; oset. ossetian; Pb Proto-
baltic; Pbs Proto-balto-slavic; PfP Proto-fenno-Permic; Pol. Polish; Pruss. Prussian; Pres 
Pre-saami; Ps Proto-saami; Psl. Proto-slavic; russ. russian; saa saami: i inari, n north, 
s south, u ume; sw. swedish; u b uržum-birsk dialect of Mari; Ved Vedic. 
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baltų skoliniai samių kalboje

s a n t r au k a

Šiame straipsnyje pateikiamos kelios identifikuotos ir menamos samių baltiškos kilmės 
leksemos, siekiant nustatyti platesnius samių ir Volgos upės baseino finų interferencinius ryšius.  
reziumuojant daroma išvada, kad 8 lyginami samių ir baltų žodžiai iš tirtų 40 baltų, samių ir 
Volgos upės baseino finų leksinių atitikmenų nesuponuoja baltų ir finų izoleksų. Vadinasi, 
galima iškelti hipotezę, kad baltų ir samių protėviai, bent jau trumpą laiką, tiesiogiai kontak-
tavo. interferencinė teritorija gali būti apibrėžta nevos upės baseinu.
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jurgita jarosLaVienė
Lietuvių kalbos inst i tutas

Moksl in ių tyr imų kr yptys: dialektologija, fonologija, eksperi-
mentinė fonetika.

Prienų Šnektos iZoLiuotieji 
ir riŠLiosios kaLbos baLsiai: 
akustiniai ir artikuLiaciniai 
PoŽyMiai 
acoustic and articulatory features of vowels
of the subdialect of Prienai pronounced both
in isolation and in sentences

a n otac i ja

straipsnyje aprašomi svarbiausi Prenų šnektos izoliuotųjų ir rišliosios kalbos balsių akusti-
niai ir artikuliaciniai požymiai. tyrimo rezultatai rodo, kad izoliuotieji ir natūraliame kalbos 
sraute ištarti Prenų šnektos balsiai skiriasi, tačiau santykiai tarp balsių išlieka tokie patys. dau-
gumos izoliuotai ištartų balsių akustinės ir artikuliacinės savybės ryškesnės už atitinkamų saki-
niuose ištartų garsų.

Prenų šnektos izoliuotųjų ir danielo joneso kardinalinių balsių spektrinių charakteristi-
kų lyginimas leidžia teigti, kad kai kurie Prenų šnektos balsiai savo akustinėmis ir artikulia-
cinėmis savybėmis mažai tesiskiria nuo atitinkamų pirminių kardinalinių garsų. Palyginus 
pietų aukštaičių kučinų, vakarų aukštaičių šiauliškių Pãšušvio, šiaurinių kauniškių Lukši, 
rytų aukštaičių vilniškių svrkų, pietų žemaičių raseiniškių ežvilko, šiaurės žemaičių telšiš-
kių akmẽnės ir rytinių kauniškių Prenų šnektos izoliuotųjų garsų kokybinius požymius, 
pastebėta, kad Prenų šnektos izoliuotieji balsiai mažiausiai nutolę nuo atitinkamų pirminių 
d. joneso garsų.

a n n otat i o n

the article analyses the main acoustic and articulatory features of vowels of the subdia-
lect of Prienai pronounced both in isolation and sentences. isolated vowels differ from those 

 e s M i n i a i  Ž o d Ž i a i :  balsis, garsas, formantė, spektras, akustinės ir artikuliacinės savybės.
 k e y w o r d s : vowel, sound, formant, spectra, acoustic and articulatory features.
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articulated in a natural flow of speech in the subdialect of Prienai, yet the vowel interrela-
tions remain unchanged. the acoustic and articulatory features of the majority of sounds 
pronounced in isolation are more prominent in comparison with the respective sounds pro-
nounced in sentences. 

the performed comparison between spectral characteristics of isolated vowels of the sub-
dialect of Prienai and those of cardinal vowels by daniel jones allows stating that some of 
isolated vowels of the subdialect of Prienai should be contrasted with the primary vowels. 
having compared qualitative features of isolated sounds from the southern aukštaitian kučiūnai 
subdialect, the subdialect of Pašušvys of the western aukštaitian Šiauliai dialect, the northern 
kaunas Lukšiai subdialect, the svirkai subdialect of the eastern aukštaitian Vilnius dialect, 
the eržvilkas subdialect of the southern samogitian raseiniai dialect, the akmenė subdialct 
of the northern samogitian telšiai dialect and the eastern kaunas Prienai subdialect, it was 
noticed that isolated vowels in the subdialect of Prienai are least deviated from their coun-
terpart sounds by d. jones.

0 . ĮVadas

 0 .1 . tyrimo tikslas

Šio tyrimo tikslas – naudojant amsterdamo universiteto mokslininkų P. boers-
mos ir d. weeninko sukurtą kompiuterinę garsų analizės programą Praat ištirti 
ir aprašyti izoliuotųjų1 Prenų šnektos balsių akustinius ir artikuliacinius požymius, 
gautus duomenis palyginti su tokiu pat būdu ištartais visuotinai pripažintais balsių 
kokybės etalonais – danielo joneso kardinaliniais balsiais2, Prenų šnektos rišlios 
kalbos bei kitų šnektų – vakarų aukštaičių kauniškių Lukši (bacevičiūtė 2000: 
13–17; 2004: 158–174), vakarų aukštaičių šiauliškių Pãšušvio (kazlauskaitė 2002a: 
64–67; 2002b: 69–71), pietų aukštaičių kučinų (Leskauskaitė 2000: 89–93; 2004: 
85–96), rytų aukštaičių vilniškių svrkų (urbanavičienė 2004: 65–80; 2005: 76–93), 
šiaurės žemaičių telšiškių akmẽnės (Murinienė 1998: 91–105; 2007: 109–127), 

1 izoliuotai ištartų balsių akustinės ir artikuliacinės charakteristikos esti bendresnės, ryškesnės, geriau 
parodančios balsių prigimtį, nes juos tariant lengviau atsiribojama nuo kitų garsų poveikio, taip pat 
intonacijos, kalbėjimo tempo ir kitų dalykų.

2 danielo joneso kardinalinių balsių formančių réikšmės imtos iš lenkų fonetiko wiktoro jassemo akus-
tinės fonetikos veikalo (1973: 190, 13.1 lent.). kaip žinoma, jassemo formančių reikšmės apskaičiuotos 
pagal senesnę metodiką. 

Prieš septynerius metus kardinalinių balsių formantes perskaičiavus programa Praat4.1.14, pastebė-
ta, kad skirtingais metodais apskaičiuotos formančių reikšmės nesutampa, ir nors kardinalinių balsių 
santykiai išlieka tokie patys, patikimesniais derėtų laikyti jassemo duomenis (plačiau žr. jaroslavienė, 
kaukėnienė 2004: 25–38).
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pietų žemaičių raseiniškių ežvilko (atkočaitytė 2002: 169–173)3 – izoliuotai ir 
frazėse ištartų balsių duomenimis.

 0.2. tiriamoji medžiaga ir darbo metodika 

izoliuotųjų ir rišlios kalbos balsių tyrimui pasirinkti tokie tiriamojoje šnektoje 
vartojami žodžiai: t·s. ~ tsė, t·t. ~ ttė, tẽ·s. ~ tsė, t·sto. ~ tsto, tã·so. ~ tso, 
stõ· tu. ~ stõtų „stótų“, pũ·stu. ~ pstų „pstų“, k.p. ~ kẽpė, k.pto. ~ kẽpto, k.so. ~ 
kãso, tksi ~ tksi, kèp̑si ~ kèpsi, kps ~ kèps, kàst ~ kàst, kstαs ~ kòstas, skùst ~ 
skùst. rišliosios kalbos balsiams tirti su šiais žodžiais buvo sudaryti rišlūs, daugiau-
sia trijų-keturių žodžių sakiniai, kurie pusiau tarminiais rašmenimis atsitiktine 
tvarka surašyti į lapus, plg.: Vaikai tąso tą šunį, Greitai kepsi tą žuvį, Vaikai tęsė tą 
darbą ir t. t. tiriamąją medžiagą izoliuotųjų ir rišliosios kalbos balsių eksperimen-
tui normaliu kalbėjimo tempu po 3-5 kartus tiesiai į kompiuterį įskaitė trys kalbos 
defektų neturintys vyresnės kartos informantai vyrai iš Prenų. Vadinamuosius 
izoliuotuosius balsius diktoriai tęsdavo maždaug iki 1 s. sakiniai ir žodžiai buvo 
perkelti į kompiuterio atmintį. analizei pasirinkti labiausiai vykę bandymai. Me-
džiaga išsaugota *.wav tipo failais. karpant tiriamuosius elementus naudotasi kom-
piuterine programa Praat 5.0.34, pasirinkus opcijas Formant & LPC, vėliau – To 
Formant, Track ir Down to TableOfReal, nustatytos stacionariõsios segmento dalies 
vidurio formančių réikšmės (jos suapvalintos 10 hz tikslumu). užpakalinių aukš-
tutinių balsių spektrai prieš matavimą nufiltruoti, t. y. pašalinti aukštesni nei 3500 hz4 
dažniai. atliekant spektrinę analizę, pirmiausia iškirptų tiriamųjų segmentų buvo 
nustatyta ir nupiešta natūrali įvairaus pilkumo laipsnio garso ar žodžio Visible Spe-
ech tipo spektrograma, aukščiausiu pasirenkant 3500 hz dažnį. tada automatiškai 
išmatuotos ir, jei reikia, nubraižytos formančių trajektorijos, aukščiausiu taip pat 
pasirenkant 3500 hz dažnį. dažnai natūrali spektrograma ir formančių dinamikos 
piešiniai buvo jungiami į vieną vaizdą, tiksliai juos suderinant dažnio ir trukmės 
atžvilgiu. izoliuotųjų balsių formančių reikšmės įvertintos ir kokybiniai segmentų 

3 išvardytoms šnektoms skirtuose darbuose tarmių izoliuotų balsių spektrų tyrimai atlikti naudojantis 
kompiuterine garsų analizės programa Praat. svarbu, kad minėtuose šnektų tyrimuose, išskyrus rytų 
aukštaičių vilniškių svrkų šnektos aprašą, formantės reikšme laikytas izoliuoto segmento visų forman-
tės reikšmių vidurkis. kaip ir svrkų šnektos apraše, šiame darbe matuota vidurinė – gryniausioji – 
izoliuotojo garso dalis (plg. urbanavičienė 2005: 76–77 ir ten min. lit.). stacionarioji segmento dalis 
gauta iš maždaug apie 1 s dirbtinai pailginto garso iškirpus 500 ms ilgio atkarpą.

4 aukštieji dažniai pašalinti ta pačia garsų analizės programa Praat, pasirenkant opcijas Spectrum, To 
Spectrum ir Edit, vėliau – Publish band–filtered sound ir vėl Edit .
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parametrai (kompaktiškumas (C), bemoliškumas (b), tonalumas (T) ir įtempimas 
(įt)) apskaičiuoti alekso girdenio programa Formant2.Pas, sukurta pagal raimon-
do Piotrovskio (Piotrovskij 1960) formules. Visų informantų to paties garso for-
mančių vidurinių reikšmių vidurkiai nurodomi šio straipsnio lentelėse, taip pat 
pateikiami programa eXceL2007 braižyti grafikai.

1 . iZoLiuotųjų baLsių tyriMo 
reZuLtAtAI

toliau aptariami ir analizuojami Prienų šnektos izoliuotųjų ir rišliosios kalbos 
balsių instrumentinio tyrimo rezultatai.

 1 .1 . Prienų šnektos izoliuotųjų balsių akustinės 
ir artikuliacinės charakteristikos

Prenų šnektos izoliuotųjų balsių spektrogramų pavyzdžių pateikiama 1–13 pa-
veiksluose. remiantis gautais rezultatais (žr. 1 lent.) ir atsižvelgiant į spektrogramas, 
Prenų šnektos balsius galima suskirstyti tiek akustiniu, tiek artikuliaciniu pagrindu. 
Pirmiausia apžvelgiami akustiniai izoliuotųjų balsių požymiai. 

Pagal tembro aukštį, kuris priklauso nuo burnos rezonatoriaus, izoliuotai ištarti 
[i·], [i], [·], [e·], [e.], [e] laikytini aukšto tembro garsais: jų antroji formantė yra aukš-
tesnė nei 1500 hz, o tonalumo indeksai kur kas didesni negu žemo tembro izo-
liuotųjų [a·], [a.], [a], [o·], [ɔ], [u·], [u] – šių balsių antroji formantė nesiekia 1500 hz 
(plg. 1–13 pav.). Visų žemo tembro garsų, išskyrus trumpąjį [a], tonalumo laipsnis 

1  PaV.  izoliuotai ištarto balsio [i·] spektro-
grama 

2  PaV.  izoliuotai ištarto balsio [u·] spek-
trograma
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3  PaV.  izoliuotai ištarto balsio [·] spektro-
grama 

4  PaV.  izoliuotai ištarto balsio [o·] spek-
trograma

5  PaV.  izoliuotai ištarto balsio [e·] spektro-
grama 

6  PaV.  izoliuotai ištarto balsio [a·] spek-
trograma

7  PaV.  izoliuotai ištarto balsio [e.] spek-
trograma 

8  PaV.  izoliuotai ištarto balsio [a.] spek-
trograma

neigiamas. izoliuotieji [e·], [e.] ir [e], palyginti su aukšto ir žemo tembro balsiais, 
akustinėje erdvėje užima tarpinę padėtį: jų antrosios formantės lygios atitinkamai 
1770 hz, 1710 hz ir 1820 hz, o tonalumo indeksai daug mažesni už [i·], [i], [·], 
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9  PaV.  izoliuotai ištarto balsio [i] spektro-
grama 

1 0  PaV.  izoliuotai ištarto balsio [u] spek-
trograma

1 1  PaV.  izoliuotai ištarto balsio [e] spek-
trograma 

1 2  PaV.  izoliuotai ištarto balsio [a] spek-
trograma

1 3  PaV.  izoliuotai ištarto balsio [ɔ] spek-
trograma 

1 4  PaV.  rišliosios kalbos balsio [ɔ] spek-
trograma

bet gerokai didesni už [a·], [a.], [a], [o·], [ɔ], [u·], [u]. Šie [e] tipo alofonai tarpiniais 
garsais dažnai laikomi ir kitose tarmėse (plg. bacevičiūtė 2004: 166; kazlauskaitė 
2002b: 56; taip pat plg. girdenis 2001: 341; urbanavičienė 2005: 78 ir kt.). 
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1  L e n t e L ė .  Prenų šnektos izoliuotųjų balsių formantės ir vertinimai5

V f1 (hz) f2 (hz) f3 (hz) C b T įt.
[i·] 280 2460 3210 712 107 828 1890
[i] 390 2020 2720 772 107 585 850
[·] 360 2390 2780 750 107 756 1310
[e·] 640 1770 2540 850 106 285 450
[e.] 670 1710 2610 859 106 223 490
[e] 560 1820 2650 829 106 349 530
[a·] 780 1270 2530 915 106 -88 540
[a.] 790 1300 2590 914 106 -83 580
[a] 710 1330 2430 895 107 11 450
[o·] 410 730 2210 890 113 -231 1150
[ɔ] 480 910 2300 885 111 -125 810
[u·] 330 660 2090 868 115 -200 1420
[u] 400 870 2320 862 112 -89 910

aukščiausio tembro tiriamojoje šnektoje yra izoliuotasis [i·] (f2 = 2460 hz, 
T = 828), žemiausio – ilgieji [u·] (f2 = 660 hz, T = -200) ir [o·] (f2 = 730 hz, 
T = -231). reikia pasakyti, kad žemiausio tembro balsio didžiausias bemoliškumo 
indeksas (115), vadinasi, jį tariant lūpos turėtų būti aktyviausios. Pagal akustinę 
klasifikaciją, šis balsis priklauso bemolinių balsių klasei. bemoliniais taip pat lai-
kytini izoliuotieji [o·], [ɔ] ir [u], atitinkamai plg.: b = 113, 111, 112. 

Pastebėtina, kad Prenų šnektos izoliuotieji aukštatoniai balsiai tariami aukštes-
niu, o žematoniai – žemesniu tembru negu, pavyzdžiui, šiaurinių kauniškių Šaki 
šnektoje (plg. bacevičiūtė 2004: 160).

akustinės garsų savybės pagal spektro sklaidą susijusios su vertikaliuoju liežuvio 
poslinkiu aukštyn arba žemyn (plg. girdenis 2003: 193–195; Pakerys, 2003: 23): 
kuo žemiau nusileidęs liežuvis tariant izoliuotąjį balsį, tuo aukštesnė jo pirmoji 
formantė. kaip matyti, pačių žemųjų dažnių srityje pirmoji [i·] ir [u·] formantė (att. 
f1 = 280 hz, 330 hz), kitų izoliuotųjų – [i], [·], [o·], [ɔ] ir [u] – balsių f1 svyruo-
ja nuo 360 iki 480 hz. Įdomu, kad pirmoji ilgojo [·] formantė žemesnė negu 
trumpųjų [u] ir ypač [i] (att. f1 = 360 hz, 400 hz, 390 hz). Žemo tembro [a·], 
[a.] ir [a] pirmoji formantė aukščiausia (att. f1 = 780 hz, 790 hz ir 710 hz), va-
dinasi, šiuos garsus tariant liežuvis nusileidęs žemiausiai (plg. 1–13 pav.).

5 Šioje ir kitose lentelėse minimų simbolių reikšmės: f1, f2, f3  – 10 hz tikslumu suapvalintos pirmųjų 
trijų balsio vidurinės dalies formančių réikšmės, C – kompaktiškumo indeksas, b – bemoliškumo in-
deksas, T – tonalumo indeksas, įt. – įtempimo indeksas. 
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atsižvelgiant į abiejų formančių padėtį, izoliuotuosius balsius galima suskirstyti 
pagal difuziškumo, arba kompaktiškumo6, laipsnį. kaip matyti 1 lentelėje, kompak-
tiškiausias yra žemo tembro prigimtinio ilgumo [a·], taip pat [a.] ir [a] (att. C = 915, 
914 ir 895)7: jų abi pirmosios (f1 ir f2) formantės akustinėje erdvėje mažai nuto-
lusios viena nuo kitos ir apskritai nuo centrinės spektro dalies (žr. 6, 8, 12 pav.). 
Pačiuose spektro pakraščiuose [i·] ir [u·] abi pirmosios f1 ir f2 – tai nekompaktiniai, 
arba patys difuziškiausi balsiai. 

Pagal įtempimo indeksą nesunku nustatyti, kad ilgieji balsiai tariami kur kas 
įtempčiau negu atitinkami trumpieji, plg.: [i·] įt. = 1890, [i] įt. = 850; [u·] įt. = 1420, 
[u] įt. = 910; [o·] įt. = 1150, [ɔ] įt. = 810. Įtempimu mažiausiai skiriasi Prenų 
šnektos [e·] [e.] [e] ir [a·] [a.] [a], plg.: [e·] įt. = 450, [e.] įt. = 490; [e] įt. = 530; 
[a·] įt. = 540, [a.] įt. = 580, [a] įt. = 450), netgi, kaip matyti, trumpojo [e] įtem-
pimo indeksas yra aukštesnis už [e.] ir [e·] . 

toliau pateikiama artikuliacinė izoliuotųjų šnektos balsių interpretacija. 
aukšto tembro garsai [i·], [i], [·], [e·], [e.], [e] laikytini priešakiniais, juos tariant 

liežuvis būna pasislinkęs į priešakinę burnos dalį. užpakaliniais laikytini [a·], [a.], 
[a], [o·], [ɔ], [u·], [u] – jie tariami liežuviui atsitraukus į užpakalinę burnos dalį. 
tačiau net ir tos pačios eilės balsius tariant, liežuvio poslinkis skiriasi: iš visų bal-
sių [i·] yra pats priešakinis, o [u·] ir [o·] – patys užpakaliniai.

Pagal pakilimą izoliuotieji šnektos garsai suskyla į aukštutinio ([i·], [i], [u·], [u]) 
ir žemutinio ([a·], [a.], [a], [e·], [e.], [e]) pakilimo balsius. Prie aukštutinių balsių 
šliejasi ir izoliuotasis [·]; balsiai [o·] ir [ɔ] laikytini labiau tarpiniais – vidutinio 
pakilimo garsais, nors [o·] f1 tik 10–20 hz skiriasi nuo [u] ir [i] pirmõsios forman-
tės. Pagal burnos atvirumą uždariausias šnektoje ilgasis [i·], atviriausi – [a·] ir [a.] . 

izoliuotųjų balsių potencialias artikuliacijos ypatybes ir santykius tiesiogiai 
vaizduoja akustinės erdvės schema (žr. 15 pav.), kurios abscisių ašyje atidedami 
antrosios ir pirmosios formantės skirtumai (f1–f2), o ordinačių ašyje – pirmųjų 
formančių (f1) reikšmės (plg. Ladefoged 1975: 173 tt.; clark, yallop 1999: 268; 
Ladefoged, Maddieson 2002: 284–286; girdenis 2008: 31, 18 išn. ir kt.). iš sche-
mos matyti, kad atstumai tarp izoliuotųjų priešakinių garsų gerokai didesni negu 
tarp užpakalinių: priešakinės eilės balsių santykius nuo [i·] iki [e.] vaizduojanti 
kairioji trikampio kraštinė pastebimai ilgesnė už dešiniąją, jungiančią užpakalinės 
eilės balsius nuo [a.], [a·] iki [u·] (plg. fant 1964: 114; Murinienė 1998: 103 ir 
kt.). didesni atstumai tarp priešakinės eilės balsių rodo, kad jų horizontalusis 
liežuvio poslinkis dantų kryptimi linkęs būti ryškesnis negu užpakalinių. ilgasis 

6 dėl kompaktiškumo indekso dar žr. urbanavičienė 2005: 79, 102 išn.
7 taip pat žr. Pakerys 2003: 26.



Prienų šnektos izoliuotieji ir r išliosios kalbos balsiai: 
akustiniai ir artikuliaciniai požymiai

73straipsniai / articles

[i·] – priešakiausios artikuliacijos garsas, jį tariant liežuvis labiausiai pasislinkęs į 
priešakinę burnos dalį.

izoliuotieji [o·] ir [u·], [ɔ] ir [u] beveik nesiskiria užpakalumo laipsniu: [o·] ir [ɔ] 
tik šiek tiek užpakalesni atitinkamai už [u·] ir trumpąjį [u]. Labiausiai iš visų garsų 
į užpakalinę eilę atsitraukę ilgieji [o·] ir [u·]. kai kuriose kitose šnektose, kurių 
izoliuotasis vokalizmas išanalizuotas panašiais principais, kraštutinę poziciją taip pat 
užima [o·] (Pãšušvio šnektoje) ir [u·] (Lukši ir kučinų šnektose) (žr. Leskauskai-
tė 2004: 93; kazlauskaitė 2002b: 62; bet plg. crothers 1978: 97; urbanavičienė 
2005: 83). Žemutinių [a·], [a.], palyginti su aptartaisiais [o·], [ɔ], [u·] ir [u], užpaka-
lumas mažiausias – šiek tiek „tamsesnis“ prigimtinio ilgumo [a·] .

 1.2. Prienų šnektos izoliuotųjų ir danielo joneso 
kardinalinių balsių spektrų lyginimas

toliau izoliuotai tariamas šnektos vokalizmas lyginamas su anglų fonetiko jo-
neso kardinaliniais balsiais, kurie susideda iš pirminių (1[iː], 2[eː], 3[ɛː], 4[aː], 5[ɑː], 
6[ɔː], 7[oː], 8[uː]) ir antrinių (9[yː], 10[øː], 11[œː], 12[ɶː], 13[ɒː], 14[ʌː], 15[ɣː], 16[ɯː], 17[ɨː] 

1 5  PaV.  Prenų šnektos izoliuotieji balsiai akustinėje erdvėje
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ir 18[ʉː])8. Pirminiai balsiai 1[iː], 2[eː], 3[ɛː], 4[aː], 5[ɑː] yra nelūpiniai, 6[ɔː], 7[oː], 8[uː] – 
lūpiniai. jiems atliepią antriniai balsiai pagal lūpų padėtį priešingi: 9[yː], 10[øː], 11[œː], 
12[ɶː], 13[ɒː] yra lūpiniai, o 14[ʌː], 15[ɣː], 16[ɯː] – nelūpiniai. 17[ɨː] ir 18[ʉː] – tarpiniai 
aukštutinio pakilimo balsiai: pirmasis – nelūpinis, antrasis – lūpinis. Šių balsių 
kokybiniai parametrai pateikiami 2 lentelėje (jassem 1973: 190, 13.1 lent.).

joneso kardinaliniai balsiai yra teoriniai konstruktai, todėl tiksliai nesutampa su 
jokios konkrečios kalbos ar tarmės atitinkamais garsais. jų audicinį įspūdį ir apy-
tikslį panašumą su lietuvių ir kitų kalbų garsais išsamiausiai yra aprašęs girdenis 
(2008, 29–30; taip pat žr. girdenis 2001: 340–343 ir Murinienė 2007: 116–117). 
Šių kardinalinių balsių klausėsi ir šio straipsnio autorė (plg. jaroslavienė, kaukė-
nienė 2004: 33; jaroslavienė 2010: 146–147). klausytojų pastebėta, kad 2[eː], 7[oː] 
primena pietinių vakarų aukštaičių (ypač zanavykų) [·] [o·], o 1[iː], 8[uː] – tos pačios 
tarmės [i·] [u·]. kardinalinis 5[ɑː] šiek tiek panašus į zanavykų [a·]; 3[ɛː] primena 
bendrinės kalbos [e·] (tik nėra toks atviras).

Palyginus kokybinius garsų parametrus (žr. 1 ir 2 lent.) ir atsižvelgus į kardi-
nalinių ir šnektos izoliuotųjų balsių sistemų lyginamąją schemą (žr. 16 pav.), gali-
ma teigti, kad šnektos izoliuotiesiems nelūpiniams nebemoliniams [i·] ir [i] nebū-
dinga atitinkamų kardinalinių balsių kraštutinė priešakinė ir aukštutinė artikuliaci-
ja. ilgasis balsis nutolęs ir nuo pirminio nelūpinio 1[iː], ir nuo antrinio lūpinio 9[yː]. 
su pirmuoju [iː] ilgasis [i·] sutampa tik bemoliškumo laipsniu (plg. b = 107 ir 107). 
bemoliškumu nuo šio kardinalinio balsio nesiskiria ir trumpasis [i], tačiau jis ([i]) 
dar labiau negu ilgasis balsis pasislinkęs akustinės balsių erdvės vidurio link. taigi 
trumpasis [i] – žemesnio tembro, užpakalesnis ir žemesnio pakilimo garsas negu 
[i·]. tai patvirtina ir akustiniai [i·] ir [i] požymiai (žr. 1 lent.).

Pastebėtina, kad už [i] priešakesnis ir aukštesnio pakilimo šnektos izoliuotasis 
[·]. Šis ilgasis balsis šnektoje tariamas labai įtemptais kalbos padargais. tokios 
tendencijos pastebėtos ir Lukši šnektoje. dėl šių priežasčių [·] būtų galima lai-
kyti aukštutinio pakilimo balsiu (taip pat plg. bacevičiūtė 2004: 160, 166; girdenis 
2003: 222).

Įtempimu ir kompaktiškumu izoliuotasis [·] užima tarpinę padėtį tarp pirminio 
jam atliepiančio kardinalinio nelūpinio 2[eː] ir antrinio lūpinio 10[øː]. akustinėje 
balsių erdvėje ilgasis [·] vis dėlto pasislinkęs arčiau antrinio 10[øː] (plg. [·] ir 10[øː] 
f1 = 360 ir 350 hz, f2 = 2390 ir 2320 hz), šie balsiai visai nesiskiria bemoliškumu 
(plg. [·] ir 10[øː] b = 107 ir 107). Pastebėtina, kad izoliuotojo [·] ir 10[øː] labiausiai 
skiriasi įtempimas – įtemptesnis garsas yra šnektos balsis (plg. [·] ir 10[øː] įt. = 1310 
ir 1070; 2[eː] įt. = 1800). 

8 dėl kardinalinių balsių sistemos aprašo ir planimetrinių modelių žr. jaroslavienė 2010: 146, 153 išn.; 
jaroslavienė, kaukėnienė 2004: 25, 1 išn.
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2  L e n t e L ė .  danielo joneso kardinalinių balsių formantės ir indeksai

V f1 (hz) f2 (hz) f3 (hz) C b T įt.

1. [iː] 210 2750 3500 667 107 1012 2540
2. [eː] 380 2630 3050 748 105 776 1800
3. [ɛː] 590 2280 2700 818 105 514 1070
4. [aː] 870 1750 2700 892 104 115 820
5. [ɑː] 800 1050 2720 947 107 -295 970
6. [ɔː] 550 850 2500 917 110 -279 700
7. [oː] 400 730 2300 886 113 -237 1070
8. [uː] 270 615 2200 845 117 -196 1415
9. [yː] 220 2550 3100 680 108 979 1930
10. [øː] 350 2320 2600 751 107 772 1070
11. [œː] 520 1950 2500 815 106 466 470
12. [ɶː] 790 1650 2600 885 105 122 540
13. [ɒː] 710 900 2850 952 108 -398 1160
14. [ʌː] 570 940 2700 907 109 -241 830
15. [ɣː] 450 850 2500 883 111 -192 700
16. [ɯː] 280 850 2250 810 115 59 1120
17. [ɨː] 240 1550 2400 730 112 613 370
18. [ʉː] 270 1370 2500 756 112 444 360

sunkiau nusakyti, kuriuos kardinalinius balsius atliepia kompaktiniai priešakiniai 
izoliuotieji [e·], [e.] – jie gerokai nutolę ne tik nuo pirminio kardinalinio 3[ɛː], bet 
ir nuo antrinio kardinalinio 11[œː]. tik bemoliškumu šie balsiai sutampa su vienuo-
liktuoju [œː] (b = 106), kiti kokybiniai parametrai nuo atitinkamų joneso garsų 
skiriasi. Pastebėtina, kad [e·] – kiek aukštesnio pakilimo, uždaresnis ir priešakesnis 
negu atitinkamai pozicinio ilgumo balsis (plg. bacevičiūtė 2004: 166).

trumpasis [e], palyginti su [e·] ir [e.], yra priešakesnis ir aukštesnio pakilimo, 
pirmosios formantės padėtimi [e] (f1 = 560 hz) mažai tesiskiria nuo pirminio 

trečiojo [ɛː] (f1 = 590 hz) ir užpakalinio antrinio balsio 14[ʌː] (f1 = 570 hz). ant-
rąja formante [e] (f2 = 1820 hz) mažiausiai atsitraukęs nuo pirminio 4[aː] (f2 = 
1750 hz) ir antrinio 11[œː] (f2 = 1950 hz). Pagal akustines ir artikuliacines savy-
bes šnektos [e·], [e.] ir [e] (plg. 5, 7, 11 pav.) laikytini užpakaliausiais priešakinės 
eilės balsiais, pagal vertikalųjį liežuvio poslinkį juos galima priskirti vidutinio 
pakilimo balsiams.

Šnektos izoliuotai tariamų balsių trikampio apatiniame smaigalyje esantys žemo 
tembro kompaktiniai nebemoliniai [a.], [a·] savo padėtimi spektre užima tarpinę 
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padėtį tarp pirminio nelūpnio 5[ɑː] ir antrinio lūpinio 12[ɶː]. Šie šnektos ir joneso 
balsiai artimiausi pirmąja formante, arba vertikaliuoju liežuvio poslinkiu; antrąja 
formante [a.], [a·] pasislinkę arčiau pirminio užpakalinio nelūpinio 5[ɑː], plg.: [a·] 
f1 = 780 hz, f2 = 1270 hz, [a.] f1 = 790 hz, f2 = 1300 hz ir 5[ɑː] f1 = 800 hz, 
f2 = 1050 hz, 12[ɶː] f1 = 790 hz, f2 = 1650 hz. reikia pasakyti, kad iš visų 
šnektos [a] tipo balsių žemiausią antrąją formantę turi ilgasis nosinės kilmės [a·] 
(plg. [a·], [a.], [a] atitinkamai f2 = 1270 hz, 1300 hz, 1330 hz). Šie balsiai ski-
riasi ir pirmosiomis formantėmis – aukščiausią f1 turi pozicinio ilgumo [a.], taigi 
jį tariant liežuvis turėtų būti nusileidęs žemiausiai, trumpojo [a] f1 reikšmė že-
miausia (plg. 6, 8, 12 pav.). Pastebėtina, kad pagal vertikalųjį liežuvio poslinkį 
trumpasis balsis visiškai sutampa su tryliktuoju kardinaliniu [ɒː] (abiejų f1 = 
710 hz). kompaktiškumu šnektos [a.], [a·] (att. C = 914, 915) artimesni pirmi-
niams užpakaliniams joneso balsiams, plg.: 5[ɑː] ir 6[ɔː] C = 947 ir 917. trumpa-
sis [a] šiuo atžvilgiu uždaresnis (C = 895), galima manyti, kad jį artikuliuojant 
burna pražiojama mažiau. izoliuotųjų [a·], [a.], [a] tonalumas labai žemas, bet 
išreikštas ne tokiais žemais kaip kardinalinių 13[ɒː] ir 5[ɑː] skaičiais. su pirminiu 
penktuoju [ɑː] trumpasis [a] sutampa bemoliškumo lapsniu (107); [a·], [a.] bemo-
liškumas mažesnis (106). 

1 6  PaV.  izoliuotieji Prenų šnektos (•) ir d. joneso kardinaliniai (o) balsiai
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apibendrinant pasakytina, kad šnektos izoliuotieji [a·], [a.], [a] – užpakaliniai 
žemutiniai nelūpiniai balsiai. Pagal spektrines savybes jie gretintini ne tik su ant-
riniais, bet ir su pirminiais kardinaliniais balsiais, tačiau nei su vienais, nei su kitais 
nesutampa.

Labiausiai iš visų šnektos izoliuotai ištartų garsų išsiskiria žemo tembro bemoli-
nis [o·] (plg. 4 pav.) – kaip matyti, jis artikuliuojamas toje pačioje burnos dalyje, 
kaip ir pirminis kardinalinis jo atitikmuo – lūpinis 7[oː]: plg. [o·] f1 = 410 hz, f2 = 
730 hz; 7[oː] f1 = 400 hz, f2 = 730 hz. Panašūs šių balsių ir kokybiniai parametrai, 
plg. [o·] ir 7[oː] atitinkamai T = -231 ir -237, b = 113 ir 113, C = 890 ir 886, įt. = 
1150 ir 1070). Vadinasi, šnektos [o·] būdinga kraštutinė užpakalinė artikuliacija, 
pagal vertikalųjį liežuvio poslinkį šis balsis laikytinas vidutinio pakilimo garsu.

Šnektos periferijai priklausantis trumpasis [ɔ] – taip pat žematonis tarpinis be-
molinis balsis, tačiau aukštesnio tembro negu [o·] (plg. 4, 13 pav.), be to, [ɔ] ne toks 
įtemptas ir mažesnio bemoliškumo negu atitinkamai minėtas ilgasis balsis. Pagal 
bemoliškumą, kompaktiškumą ir tonalumą trumpasis [ɔ] mažiausiai skiriasi nuo 
antrinio penkioliktojo [ɣː] (abiejų b = 111, atitinkamai C = 885 ir 883, T = –125 
ir –192). Įtempimu aptariamasis balsis vis dėlto gretintinas su antriniu 14[ʌː]. su šiuo 
ir tryliktuoju joneso balsiu [ɔ] sietinas ir pagal horizontalaus liežuvio poslinkio že-
myn laipsnį (plg. 13[ɒː], 14[ʌː], [ɔ] atitinkamai f2 = 900 hz, 940 hz, 910 hz). Pagal 
vertikaliąją liežuvio slinktį [ɔ] užima tarpinę padėtį tarp antrinio 15[ɣː] ir pirminio 
kardinalinio 6[ɔː] (atitinkamai f1 = 480 hz, 450 hz, 550 hz). 

iš šnektos izoliuotųjų balsių taip pat išsiskiria ir žematonis nekompaktinis bemo-
linis [u·] (plg. 2 pav.). Pirmiausia reikia pasakyti, kad jo, kaip ir [o·] ir [ɔ] atveju, 
žemesnės abi pirmosios formantės negu atitinkamai trumpojo [u] (plg. 10 pav.). 
taigi kur kas žemesnio tembro ir labiau labializuotas yra ilgasis [u·]. tonalumu ir 
įtempimu šis balsis labai artimas atitinkamam pirminiam kardinaliniam 8[uː], pvz.: 
T – atitinkamai -200 ir -196, įt. – atitinkamai 1420 ir 1415, (plg. [u] T = -89, įt. = 
910). tik bemoliškumu [u·] gretintinas su antriniu joneso balsiu 16[ɯː] (b = 115). 
daug mažesnis trumpojo [u] bemoliškumas (b = 112) – šiuo atžvilgiu [u] sutampa 
su antriniais nelūpiniu 17[ɨː] ir lūpiniu 18[ʉː]. Pagal padėtį akustinėje balsių erdvėje 
ilgojo [u·] antroji formantė artimesnė pirminiam aštuntajam [uː]; pirmąja formante, 
t. y. pagal vertikalųjį liežuvio poslinkį, [u·] užima tarpinę padėtį tarp aštuntojo [uː] 
ir priešakinės eilės antrinio 10[øː], plg. [u·] f1 = 330 hz, f2 = 660 hz, 8[uː] f1 = 
270 hz, f2 = 615 hz, 10[øː] f1 = 350 hz, f2 = 2320 hz. trumpasis izoliuotasis [u] 
(f1 = 400 hz f2 = 870 hz) balsių akustinėje erdvėje mažiausiai nutolęs nuo pirmi-
nio kardinalinio 7[oː] (f1 = 400 hz) ir antrinio 15[ɣː] (f1 = 450 hz f2 = 850 hz).

apžvelgus kitų Lietuvos šnektų atitinkamų izoliuotųjų balsių tyrimų duomenis, 
galima apibendrintai teigti, kad pietų aukštaičių kučinų šnektoje izoliuotai taria-
mi balsiai akustinėmis savybėmis taip pat gretintini ir su pirminiais, ir su antriniais 
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kardinaliniais balsiais. Vakarų aukštaičių šiauliškių Pãšušvio šnektos izoliuotieji 
balsiai šiuo požiūriu artimiausi antriniams joneso balsiams. Šiaurinių kauniškių 
Lukši šnektai ryški kraštutinė artikuliacija taip pat nėra būdinga. tas pat pasaky-
tina ir apie rytų aukštaičių vilniškių svrkų, šiaurės žemaičių telšiškių akmẽnės ir 
pietų žemaičių raseiniškių ežvilko šnektas.

Lyginamoji duomenų analizė rodo, kad Prenų šnektos izoliuotieji aukštatoniai 
balsiai tariami aukštesniu, o žematoniai – žemesniu tembru negu, pavyzdžiui, šiau-
rinių kauniškių Šaki šnektoje.

2. riŠLiosios kaLbos baLsių 
tyriMo reZuLtatai

toliau izoliuotieji Prenų šnektos balsiai lyginami su natūraliame kalbos sraute 
ištartais atitinkamais garsais. tyrimui pasirinkti tie patys alofonai kaip ir izoliuotų 
garsų eksperimentui. taip pat tirti ir natūraliame kalbos sraute ištarti gana difton-
goidiški [æ·], [æ.] ir []. 3 lentelėje nurodomi visų tirtų realizacijų vidurinių reikš-
mių vidurkiai.

 2.1. izoliuotųjų ir rišliosios kalbos balsių 
akustinių savybių lyginimas

ir izoliuotieji, ir rišliosios kalbos balsiai, be pradinės ir galinės, t. y. pereinamo-
sios, turi stacionariąją garso dalį, kuri natūraliame kalbos sraute dėl įvairių subjek-
tyvių priežasčių gali visai išnykti (ypač greitesniu tempu ištartų balsių, taip pat 
nekirčiuotoje pozicijoje). Labiausiai gretimi garsai veikia pereinamąją balsių dalį – 
garso pradžią ir pabaigą (šiuo atžvilgiu plg. jaroslavienė 2010: 238 tt., taip pat žr. 
Ladefoged, Maddieson 2002 ir kt.). tai vaizdžiai matyti spektrogramų pavyzdžiuo-
se (žr. 14, 17–20 pav., izoliuotai ištartų balsių spektrogramas žr. 1–13 pav.)9 . 

eksperimento rezultatai rodo, kad izoliuotieji ir natūraliame kalbos sraute ištar-
ti balsiai daugiau ar mažiau skiriasi (žr. 1, 3 lent., taip pat plg. 1–14, 17–20 pav.). 
Pagal tembrą (plg. f2) rišliosios kalbos garsai pirmiausia skyla į aukšto tembro ([i·], 
[i], [·], [e·], [e.], [e], [æ·], [æ.], []) ir žemo tembro ([a·], [a.], [a], [o·], [ɔ], [u·], [u]) 
balsius, lygiai taip pat kaip ir izoliuotieji. Pastebėtina, kad aukštatonių [i·], [i], [·] 

9 daugiau rišliosios kalbos balsių spektrogramų pavyzdžių žr. jaroslavienė 2010: 74 tt. diftongoidų 
[ie], [uo] ir žemutinių [a], [e] tipo balsių spektrogramų pavyzdžių ir kokybės bei kitų požymių tyri-
mą žr. jaroslavienė 2010: 158 tt.
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antroji formantė att. 140 hz, 40 hz ir 110 hz žemesnė, o [e·], [e.], [e] – att. 60 hz, 
40 hz ir 40 hz aukštesnė negu atitinkamų izoliuotųjų garsų. taip pat šiuo atžvil-
giu aukštesnė visų žemo tembro balsių f2 .

atsižvelgiant į spektro sklaidą, visi balsiai pasiskirsto taip: aukščiausią pirmąją 
formantę (nuo 510 hz iki 780 hz) turi rišliosios kalbos [a·], [a.], [a] ir [e·], [e.], [e], 
[æ·], [æ.], [], žemiausią – [i·], [i], [u·] ir [u] (nuo 330 hz iki 450 hz). kaip ir izo-
liuotųjų balsių atveju, gana žemà ir rišliosios kalbos balsio [·] f1 (plg. izol. ir 
rišlios k. [·] f1 = 360 hz ir 380 hz). aukštesnės izoliuotųjų [a·], [a.], [a], [e·], [e.], 
[e] ir [i] f1. kitų balsių pirmoji formantė aukštesnė rišlioje kalboje ištartų balsių. 
tiesa, rišlios kalbos (kaip ir izoliuotai ištarti) bemoliniai [o·] ir [ɔ] pirmąja forman-
te užima tarpinę padėtį, plg. [o·], [ɔ] att. f1 = 440 hz, 500 hz. kaip ir izoliuotųjų 
balsių atveju, aukščiausio tonalumo ir nekompaktiniai, arba patys difuziniai, yra 
balsiai [i·], [·], [i] (plg. att. T = 740, 679, 612, C = 739, 759, 764), žemiausią 
tonalumo lapsnį turi [o·] ir [u·] (plg. att. T = -202, -166), kompaktiškiausi šnekto-
je žematoniai balsiai [a·] ir [a.] (plg. att. C = 909, 908).

1 7  PaV.  Žodžio t·s. ∼ tsė spektrograma 1 8  PaV.  Žodžio tksi ∼ tksi spektrograma

1 9  PaV.  Žodžio tã·so. ∼ tso spektrograma 2 0  PaV.  Žodžio tẽ·s. ∼ tsė spektrograma
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3  L e n t e L ė .  Prenų šnektos rišliosios kalbos balsių formantės ir vertinimai

V f1 (hz) f2 (hz) f3 (hz) C b T įt.
[i·] 330 2320 2970 739 107 740 1460
[i] 360 1980 2660 764 108 612 780
[·] 380 2280 2870 759 106 679 1270
[e·] 570 1830 2670 830 106 343 570
[e.] 630 1750 2690 848 106 257 570
[e] 510 1860 2640 815 106 410 510
[æ·] 610 1620 2660 851 106 209 390
[æ.] 670 1640 2680 862 106 175 490
[] 570 1730 2700 835 106 289 500
[a·] 770 1310 2580 909 106 -64 540
[a.] 780 1340 2530 908 106 -41 470
[a] 700 1370 2600 889 106 13 430
[o·] 440 790 2260 890 112 -202 1010
[ɔ] 500 1040 2190 874 110 -5 770
[u·] 350 720 2170 866 114 -166 1260
[u] 450 920 2240 873 112 -76 890

rišliosios kalbos, kaip ir izoliutieji, balsiai skiriasi bemoliškumu: bemoliniais 
laikytini [u] ir [u·] bei [ɔ] ir [o·] (plg. att. b = 112 ir 114 bei 110 ir 112), tačiau 
atitinkamų izoliuotųjų balsių, išskyrus [u], matyt, dėl aktyvesnės lūpų veiklos be-
moliškumo indeksai didesni (plg. [u·], [ɔ], [o·] b = 115, 111, 113), vadinasi, jie 
labializuojami stipriau. izoliuotai ir natūraliame kalbėjimo sraute ištartų [u] bemo-
liškumas vienodas. Palyginti su izoliuotųjų [u], [u·], [ɔ], [o·], natūraliame kalbos 
sraute išstartų atitinkamų balsių mažesnis ir įtempimo laipsnis, šiek tiek sumažėjęs 
šiuo atžvilgiu ilgųjų ir trumpųjų įtempimo santykis, plg.: [u·] ir [u] įt. = 1260 ir 
890; [o·] ir [ɔ] įt. = 1090 ir 770. ne tokio aukšto įtempimo kaip izoliuotieji ir 
aukštatoniai [i], [·], ir ypač [i·] (balsių įtempimo indeksus žr. 1 ir 3 lentelėse). Pats 
įtempčiausias iš izoliuotųjų ir rišliosios kalbos balsių yra ilgasis [i·] (plg. izol. ir 
rišliosios k. [i·] įt. = 1890 ir 1460). kitiems, t. y. [a], [e] tipo, ilgiesiems, trumpie-
siems ir pusilgiams skirti įtempimo požymis nėra toks svarbus, tačiau skiriasi kiti 
kokybiniai parametrai – tai rimtai skatina abejoti, ar tikrai balsių trukmė gali būti 
laikoma skiriamuoju fonemų požymiu. tokios nuomonės laikosi ir kiti tarmių 
tyrėjai (žr. Murinienė 2007: 127 ir kt.).

apibendrinant pastebėtina, kad ryškesni daugiausia izoliuotai ištartų balsių 
akustiniai požymiai. išimtį sudaro tik [e·], [e.], [e] – izoliuotai tariant šių balsių 
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labiau pabrėžiama atviresns artikuliacijos vieta; su tuo, matyt, ir susijusi že-
mesnė negu natūraliame kalbos sraute tariamų atitinkamų balsių antrosios for-
mantės reikšmė. būtent dėl šios priežasties atsisakyta tirti izoliuotai tariamus 
[æ·], [æ.], [] .

 2.2. rišliosios kalbos balsių 
artikuliacinė interpretacija

toliau pateikiama rišliosios kalbos balsių artikuliacinė interpretacija. rišliosios 
kalbos garsai izoliuotųjų balsių atžvilgiu akustinėje erdvėje vaizduojami 21 pa-
veiksle.

Palyginus izoliuotuosius ir rišliosios kalbos balsius (plg. 21 pav.), matyti, kad 
pagal horizontalųjį liežuvio poslinkį natūralaus kalbėjimo sąlygomis atsiskiria tie 
patys užpakalinės eilės balsiai – vadinamieji žemo tembro garsai [a·], [a.], [a], [o·], 
[ɔ], [u·], [u], kuriuos tariant liežuvis būna atsitraukęs į užpakalinę burnos dalį. 

2 1  PaV.  Prenų šnektos izoliuotieji (•) ir rišliosios kalbos ( ) balsiai
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Visų jų tonalumas, kaip minėta, labai žemas ir, išskyrus [a], išreikštas neigiamais 
skaičiais. Į priešakinę burnos dalį liežuvis pasislinkęs tariant vadinamuosius aukš-
tatonius garsus [i·], [i], [·], [e·], [e.], [e], [æ·], [æ.], [], taigi jie laikytini priešaki-
niais – visų jų tonalumas išreikštas teigiamais skaičiais, pačiu priešakiausiu taip 
pat laikytinas [i·]. Pastebėtina, kad rišliosios kalbos [i·], [i] ir [·] – užpakalesnės 
artikuliacijos garsai, o [e·], [e.], [e] – priešakesni negu atitinkami izoliuotieji. Pagal 
eilę [æ·], [æ.], [] – užpakalesnės artikuliacijos garsai negu [e·], [e.], [e] ir prieša-
kesni negu [a·], [a.], [a]. Pagal vertikalųjį liežuvio poslinkį iš užpakalinių aukštu-
tiniais laikytini [u·], [u], iš priešakinių – [i·], [i]. Prie šio pakilimo balsių turėtų 
būti priskiriamas ir [·], tačiau jis ne toks siauras ir uždaras kaip ilgasis [i·], todėl 
formaliai laikytinas vidutinio pakilimo balsiu. Prie tarpinių taip pat priskirtini [o·], 
[ɔ]. kiti balsiai – [e·], [e.], [e], [æ·], [æ.], [], [a·], [a.], [a] – pagal liežuvio pakilimą 
laikytini žemutiniais, tik, pvz., [a·], [a.], [a] artikuliacinėmis savybėmis pagal pa-
kilimą ir eilę ne tokie ryškūs kaip atitinkami izoliuotieji garsai.

Įdomu pastebėti, kad daugiau ar mažiau skiriasi ne tik izoliuotųjų, bet ir saki-
niuose ištartų žemutinio pakilimo nosinės kilmės ir dėl kirčio pailgėjusių balsių 
kokybė. Pavyzdžiui, rišliosios kalbos balsis [a·] kiek užpakalesnės artikuliacijos ir 
tamsesnis negu [a.]. gali būti, kad šis pozicinio ilgumo balsis patiria didesnį gre-
timų garsų poveikį, nes natūraliai ištartas jis kiek trumpesnis negu ilgasis [a·] (pla-
čiau žr. jaroslavienė 2006: 245–264; 2010: 173–188). tas pat pasakytina ir apie 
priešakinius žemutinio pakilimo balsius: žemėlesnio tembro negu [æ.] yra žemuti-
nis prigimtinio ilgumo balsis; [e·] ir [e.] atveju žemesnio tembro garsu laikytinas 
pozicinio ilgumo [e.] (plg. ir Lukši šnektos atitinkamus rezultatus (žr. bacevičiū-
tė 2004: 176)10).

3 . iŠVados

atsižvelgiant į Prienų šnektos izoliuotųjų ir rišliosios kalbos balsių akustines ir 
artikuliacines savybes, taip pat į joneso kardinalinių ir tiriamosios šnektos balsių 
sistemų skirtumus ir panašumus (žr. 16, 21 pav. ir 1–3 lent.), ir palyginus Prienų 
šnektos ir kitų Lietuvos šnektų atitinkamų tyrimų duomenis, galima padaryti ke-
letą apibendrinamųjų išvadų: 
•	 akustinėmis, ir artikuliacinėmis savybėmis vieni izoliuotieji Prenų šnektos 

balsiai ([o·], [u·]) gretintini su pirminiais (7[oː], 8[uː]), kiti ([i·], [i], [·], [a·], [a.], 
[a], [ɔ], [u]) – ir su pirminiais, ir su antriniais arba tik su antriniais joneso kar-

10  taip pat plg. girdenis 2000: 349; 2003: 194; 2005: 45–55.



Prienų šnektos izoliuotieji ir r išliosios kalbos balsiai: 
akustiniai ir artikuliaciniai požymiai

83straipsniai / articles

dinaliniais balsiais. Pirminių kardinalinių balsių atžvilgiu dauguma balsių mažiau 
ar daugiau (ypač plg. izoliuotuosius [e·], [e.], [e]) pasislinkę akustinės erdvės 
vidurio kryptimi.

•	 kraštutinė artikuliacija pagal eilę ir pakilimą būdingiausia Prenų šnektos užpa-
kalinės eilės vidutinio pakilimo balsiui [o·] – jo spektrinės savybės beveik visiš-
kai sutampa su pirminio balsio 7[oː]. tik kiek mažiau, į kraštutinę artikuliaciją 
linkęs ir užpakalinis aukštutinio pakilimo balsis [u·] – už jį vis dėlto ryškesnis 
pirminis kardinalinis jo atitikmuo 8[uː]. 

•	 Palyginus pietų aukštaičių kučinų, vakarų aukštaičių šiauliškių Pãšušvio, šiauri-
nių kauniškių Lukši, rytų aukštaičių vilniškių svrkų, pietų žemaičių raseiniškių 
ežvilko, šiaurės žemaičių telšiškių akmẽnės ir rytinių kauniškių Prenų šnektos 
izoliuotųjų garsų kokybinius požymius, pastebėta viena bendra tendencija – po-
linkis vengti kraštutinių kardinalinių balsių artikuliacijų. Vis dėlto Prenų šnektos 
izoliuotieji balsiai mažiausiai nutolę nuo atitinkamų pirminių joneso garsų. 

•	 izoliuotieji ir natūraliame kalbos sraute ištarti Prenų šnektos balsiai skiriasi, 
tačiau santykiai tarp balsių išlieka tokie patys: [i·], [i], [·], [e·], [e.], [e], [æ·], [æ.], 
[] laikytini priešakiniais, [a·], [a.], [a], [o·], [ɔ], [u·], [u] – užpakalinės eilės garsais. 
Pagal pirmosios formantės reikšmę [i·], [i], [u·], [u] atsiskiria kaip aukštutinio 
pakilimo balsiai, prie kurių šliejasi ir [·]; vidutinio pakilimo esti balsiai [o·], [ɔ], 
žemutiniais laikytini [e.], [e·], [e], [æ·], [æ.], [], [a·], [a.], [a] .

•	 daugumos izoliuotai ištartų balsių akustinės ir artikuliacinės savybės ryškesnės 
už atitinkamų sakiniuose ištartų garsų. Pastebėta bendra tendencija rišliosios 
kalbos aukštutinius balsius tarti atviriau, o žemutinius – uždariau negu atitin-
kamus izoliuotuosius balsius. be to, rišliosios kalbos priešakiniai balsiai (išsky-
rus [e·], [e.], [e]) truputį užpakalesni, o žemutiniai – priešakesni negu atitinkami 
izoliuotieji. tik rišliosios kalbos balsiai [e·], [e.], [e] – priešakesnės artikuliacijos 
ir kiek šviesesnio tembro negu atitinkami izoliuotai ištarti. tiriamojoje šnekto-
je, kaip ir kitose vakarų aukštaičių kauniškių šnektose, [æ·], [æ.], [] – užpaka-
lesnės artikuliacijos garsai negu [e·], [e.], [e] ir priešakesni negu [a·], [a.], [a] .
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acoustic and articulatory features of vowels
of the subdialect of Prienai pronounced both
in isolation and in sentences

s u M M a ry

the article analyses the main acoustic and articulatory features of vowels pronounced both 
in isolation and sentences of the eastern kaunas Prienai subdialect. the research materials 
were recorded in closed premises using a computer directly (using directional microphone). 
every sentence or word was recorded 3 – 5 times under natural tempo of speaking. speakers 
would pronounce isolated vowels for approximately one second. sentences and words were 
further transferred to computer memory and saved using the .wav file format. segmentation 
of the analysed elements was performed using the sound processing and analysis software 
Praat (5.0.34 version) of the program developed by university of amsterdam researchers, 
P. boersma and d. weenink. in addition to the sound analysis software Praat, other programs 
were applied for evaluation of the experimental data.

the resaerch results show that isolated vowels differ from those articulated in a natural flow 
of speech in the subdialect of Prienai, yet the vowel interrelations remain unchanged: [i·], [i], 
[·], [e·], [e.], [e], [æ·], [æ.] and [] should be regarded as front, and [a·], [a.], [a], [o·], [ɔ], [u·] and 
[u] as back vocalic sounds. high-rise vowels are [i·], [i], [u·], [u]; the sound [·] is adjoined to 
them; middle-rise vowels are [o·] and [ɔ], and the vowels [e.], [e·], [e], [æ·], [æ.], [], [a·], [a.] and 
[a] should be treated as being low.
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the acoustic and articulatory features of the majority of sounds pronounced in isolation are 
more prominent in comparison with the respective sounds pronounced in sentences. a general 
tendency was noticed that high vowels are pronounced more openly in connected speech, and 
low vowels are respectively closer than respective isolated vowels. besides, front vowels (except 
[e·], [e.] and [e]) are slightly more back and low ones are more back in connected speech as 
compared with their isolated counterparts. only the vowels [e·], [e.] and [e] have a more front 
articulation and a slightly lighter pitch than respective vowels pronounced in isolation.

the performed comparison between spectral characteristics of isolated vowels of the sub-
dialect of Prienai and those of cardinal vowels by daniel jones allows stating that some iso-
lated vowels of the subdialect of Prienai ([o·], [u·]) should be contrasted with the primary 
vowels (7[oː], 8[uː]), while others ([i·], [i], [·], [a·], [a.], [a], [ɔ], [u]) with both primary and sec-
ondary or secondary cardinal vowels by jones both according to their acoustic and articulatory 
features. it is complicated to distinguish which cardinal vowels could be counterparted with 
the isolated vowels [e·], [e.] and [e], as they are located in the middle section of the acoustic 
space of sounds according to their rise. compared with primary cardinal vowels, the majority 
of vowels are shifted in the middle direction of acoustic space.

extreme articulation according to the horizontal and vertical position of the tongue is the 
most typical of the back middle-rise vowel [o·] in the eastern kaunas Prienai subdialect, as its 
spectral features almost totally coincide with those of the primary vowel 7[oː]. the back high-
rise vowel [u·] is only slightly less inclined to extreme articulation – its primary counterpart 
8[uː] is still more prominent compared with it. 

having compared qualitative features of isolated sounds from the southern aukštaitian 
kučiūnai subdialect, the subdialect of Pašušvys of the western aukštaitian Šiauliai dialect, 
the northern kaunas Lukšiai subdialect, the svirkai subdialect of the eastern aukštaitian 
Vilnius dialect, the eržvilkas subdialect of the southern samogitian raseiniai dialect, the 
akmenė subdialct of the northern samogitian telšiai dialect and the eastern kaunas Prien-
ai subdialect, a general tendency was noticed, i.e. the inclination to avoid extreme articula-
tion of cardinal vowels. however isolated vowels in the subdialect of Prienai are least devi-
ated from their counterpart sounds by jones.

Įteikta 2011 m. spalio 24 d.

jurgita jarosLaVienė
Lietuvių kalbos institutas
P. Vileišio g. 5, LT-10308 Vilnius, Lietuva
jurgita.jaroslaviene@gmail.com



87straipsniai / articles

erika riMkutė 
Vytauto didžiojo univer s i tetas

Moksl inių tyr imų kryptys: tekstynų ir kompiuterinė lingvistika, 
automatinė morfologinė analizė ir sintezė, morfologinis daugiareikš-
miškumas ir jo ribojimas.

asta kaZLauskienė 
Vytauto didžiojo univer s i tetas

Moksl inių tyr imų kryptys: eksperimentinė fonetika, sinchroninė 
akcentologija, dialektologija, taikomoji kalbotyra.

gaiLius raŠkinis
Vytauto didžiojo univer s i tetas

Moksl inių tyr imų kryptys: atpažinimo metodai, muzikos ir šne-
kos signalų atpažinimas, kompiuterinė ir tekstynų lingvistika.

LietuVių kaLbos 
VeiksMaŽodŽių 
MorfeMinė struktūra1

the Morphemic structure of Lithuanian Verbs

a n otac i ja

kiekybiškai morfeminė lietuvių kalbos žodžių struktūra netyrinėta. Šio tyrimo tikslas – nu-
statyti ir aprašyti lietuvių kalbos veiksmažodžių morfeminės struktūros modelius ir jų realiza-
vimo dėsningumus. straipsnyje analizuojama beveik 93 tūkst. veiksmažodžių. tiriamąją me-
džiagą sudaro įvairios ištraukos iš Dabartinės lietuvių kalbos tekstyne sukauptų tekstų. tekstai 
morfologiškai anotuoti ir sužymėtos morfemos.

Veiksmažodžiai suskirstyti į 116 morfeminės struktūros modelių, kurių produktyvumas 
labai įvairus: produktyviausio modelio (šaknis + galūnė) veiksmažodžiai sudaro penktadalį visų 
tirtų pavyzdžių, o net 26 modeliai turi po vieną arba du pavyzdžius.

Veiksmažodžiai gali būti nuo vienos iki devynių morfemų. Lietuvių kalbai būdingiausi 
(89 proc.) yra 2–4 morfemų veiksmažodžiai.

1 tyrimą finansavo Lietuvos mokslo taryba (sutarties nr. MiP-06/2010).

 e s M i n i a i  Ž o d Ž i a i :  veiksmažodis, šaknis, priešdėlis, priesaga, galūnė, priebalsis, balsis.
 k e y w o r d s :  verb, root, prefix, suffix, flexion, consonant, vowel.
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nors struktūrinių modelių nustatyta daug, bet ketvirtadalis jų (26 modeliai) sudaro net 95 pro-
centus visų analizuotų veiksmažodžių. Patys būdingiausi modeliai yra: (priešdėlis) + šak nis + 
galūnė (33 proc.), (priešdėlis) + šaknis + kaitybinė priesaga + galūnė (15 proc.), (priešdėlis) + 
šaknis + kaitybinė priesaga (11 proc.). Lietuvių kalboje dažniausiai vartojamos nepriesaginės, be 
priešdėlio arba su juo, vieną ar du kaitybos afiksus turinčios veiksmažodžių formos.

tirtoje medžiagoje trečdalis (33 proc.) veiksmažodžių yra paprastieji, su vienu ar dviem 
priešdėliais – apie 28 procentus, su darybine priesaga – apie 15 procentų, su priešdėliais ir 
darybine priesaga – 12 procentų, su priešdėliu ir yra sangrąžinis – apie 6 procentus. Veiksma-
žodžiai su kitokiomis darybinių morfemų kombinacijomis sudaro vos vieną procentą. Pastebė-
ta, kad lietuvių kalbai nebūdingi veiksmažodžiai su daugiau nei dviem darybiniais afiksais.

nors lietuvių kalbos veiksmažodžių morfeminės sandaros kombinacijų įvairovė didelė, bet 
vartosenos branduolį sudaro 10–15 modelių (apie 75–85 proc.) veiksmažodžiai.

a n n otat i o n

the aim of this research was to identify and to describe the morphemic structure of Lithua-
nian verbs from the quantitative point of view. Quantitative analysis of the morphemic structure 
of Lithuanian verbs was not addressed by previous research. the investigation material con-
sisted of all verb tokens (nearly 93 thousand) from the specially selected subset of Lithuanian 
language corpus. all verbs within this data set have been morphologically annotated, i.e. mor-
phemes have been identified and their boundaries have been labeled.

Verbs have been grouped into 116 categories according to their morphemic structure. Verbs 
were found to be composed from one to nine morphemes. however, the majority of verbs (89 
percent) were composed from two to four morphemes.

ĮVadas

Lietuvių kalbos žodžių morfeminę struktūrą aptarė Monika kuosienė knygoje 
Morfeminė analizė (1986) ir stasys keinys knygoje Bendrinės lietuvių kalbos morfe-
mika (2009). tačiau šiuose darbuose nėra kiekybinės lietuvių kalbos žodžių mor-
feminės struktūros analizės. gramatikose, vadovėliuose paprastai pateikiami tik 
bendro pobūdžio teiginiai apie lietuvių kalbos morfemas. Šiame tyrime remiama-
si gausia dabartinės lietuvių kalbos medžiaga, todėl tikimasi atskleisti svarbesnius 
lietuvių kalbos veiksmažodžių morfeminės žodžių sudėties dėsningumus.

Veiksmažodžių, pateiktų žodyne, šaknies struktūra labai išsamiai aprašyta (kruo-
pienė: 2000; 2001; 2002; 2005). daug veiksmažodžio šaknies morfonologinės sanda-
ros aspektų pateikta nepaprastai išsamioje audronės kaukienės monografijoje Lietu-
vių kalbos veiksmažodžio istorija (1994–2002). apie bendrinės lietuvių kalbos varda-
žodžio šaknies fonotaktinę struktūrą taip pat yra rašiusi Vida Zita karosienė (2004).

Morfonologinei kaitai šaknyse, morfemų sandūroje skirta keletas gražinos ake-
laitienės darbų: knyga Morfonologinės balsių kaitos žodžių daryboje (1996), straipsniai 
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„Šaknies balsių kaita: morfemų modeliai ir struktūriniai šaknies tipai“ (2001), „Prie-
balsines priesagas turinčių išvestinių vardažodžių šaknies balsių kaita“ (2008).

nepavyko rasti išsamių darbų apie struktūriškai artimos latvių kalbos žodžių 
morfeminę struktūrą. rastuose darbuose (ugis sarkans „Morphemic and Morp-
hological analysis of the Latvian Language“ (1996), kristīne Levāne, andrejs 
spektors „Morphemic analysis and Morphological tagging of Latvian corpus“ 
(2000), Pēteris Paikens „Lexicon-based Morphological analysis of Latvian Lan-
guage“ (2007)) kiekybiškai neaprašyta morfeminė struktūra; juose aptarta, kaip 
informacija apie latvių kalbos žodžių morfeminę struktūrą gali būti įdiegiama mor-
fologiniame anotatoriuje. Žodžio morfeminės sudėties nustatymo funkcija svarbi 
dar ir tuo, kad padeda atpažinti naujus dabartinės latvių kalbos žodžius.

Levāne ir spektors straipsnyje (2000) pateikta labai apibendrinta latvių kalbos 
žodžių morfeminė struktūra: vienašaknių žodžių *priešdėlis + šaknis + *priesaga + 
(galūnė); sudurtinių žodžių *priešdėlis + šaknis + *priesaga + (galūnė) + (priešdė-
lis) + šaknis + *priesaga + (galūnė)2 .

Minėtame straipsnyje aprašyta latvių kalbai sukurta bandomoji morfeminio skai-
dymo sistema3. tiesa, morfemos išsamiau neaprašomos. Ši sistema taip pat morfo-
logiškai analizuoja latvių kalbos žodžius, gali susintetinti kitas nurodyto žodžio 
kaitybines formas.

straipsnio autoriai nerado išsamios informacijos apie rusų kalbos morfeminę 
struktūrą kiekybiniu aspektu, todėl toliau pateiktą informaciją reikėtų vertinti gana 
atsargiai4. rusų kalboje dažniausios žodžių formos, kurias sudaro nuo dviejų iki 
keturių morfemų. galimi tokie modeliai:

 r: шоссе, около, вдруг;
 хr: ни-где, от-ныне;
 rх: хорош-о, вод-а;
 хrх: по-утр-у, при-город-ы;
 хrхх: в-пят-ер-ом, за-город-н-ый;
 rххх: тк-ач-их-а, труд-и-ть-ся;
 rхххх: рыб-ач-и-вш-ий;
 ххrххх: пере-во-оруж-и-вш-ий;
 хххrххх: по-на-вы-пис-ыва-л-и;
 хххrхххх: по-на-вы-дёрг-ива-л-о-сь5.

2 Žvaigždutė reiškia, kad afikso gali nebūti arba gali būti keli afiksai; skliaustuose pateikti afiksai yra 
nebūtini.

3 ją galima rasti: http://eksperimenti.ailab.lv/morfo/ .
4 informacija iš internetinės svetainės http://www.langust.ru/rus_gram/rus_gr03.shtml.
5 R žymi šaknį, х – bet kokį afiksą.
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teigiama, kad galimi netgi 11 morfemų dariniai, pvz., пыл-е-влаг-о-не-про-
ниц-а-ем-ость (rхrхххrхххх).

anatoliy a. Polikarpov straipsniuose „Menzerath’s Law for Morphemic struc-
tures of words: a hypothesis for the evolutionary Mechanism of its arising and 
its testing“ (2000a) ir „chronological Morphemic and word-formational dictio-
nary of russian: some system regularities for Morphemic structures and units“ 
(2000b), remiantis chronologiniu rusų kalbos morfemų ir žodžių formantų žodynu6, 
sudarytu iš daugiau nei 180 000 žodžių, analizuojamas ir pritaikomas Menzerath 
dėsnis7. straipsniuose aprašytos kelios tendencijos: naujesni žodžiai sudaromi su 
naujesnėmis morfemomis; kuo senesni žodžiai, tuo ilgesnės jų morfemos; vidutinis 
morfemos ilgis yra atvirkščiai proporcingas atstumui nuo šaknies iki morfemos 
(pvz., kuo toliau nuo šaknies yra priesaga, tuo ta priesaga trumpesnė); kuo ilgesnės 
morfemos, tuo jų mažiau žodyje; kuo daugiau morfemų žodyje, tuo jos trumpes-
nės. Šie dėsningumai nustatyti remiantis rusų kalbos duomenimis. galima daryti 
prielaidą, kad panašios tendencijos turėtų išryškėti ir lietuvių kalboje, bet tai jau 
būtų kito tyrimo objektas.

tiriaMoji MedŽiaga

tiriamąją medžiagą sudaro įvairios ištraukos iš Dabartinės lietuvių kalbos teksty-
ne (http://tekstynas.vdu.lt) sukauptų mokslinio stiliaus leidinių, publicistinių teks-
tų, lietuvių autorių romanų, administracinių dokumentų (įsakymų, nutarimų, pro-
tokolų, įstatų). tyrimui panaudoti ir Sakytinės kalbos įrašų bazės (http://donelaitis.
vdu.lt/garsynas/) fragmentai. tiriamąją medžiagą sudaro apie 430 tūkst. žodžių 
(beveik 80 tūkst. skirtingų formų). tekstai morfologiškai anotuoti, rankiniu būdu 
ištaisytos morfologinio anotatoriaus klaidos, nustatyta daugiareikšmių žodžių reikš-
mė, atmestos morfologinės samplaikos8 .

kadangi darbe analizuojami vartosenos (ne žodyno) duomenys, vartojamas ter-
minas dažnumas, o ne produktyvumas .

nustatant morfemų ribas laikytasi teorinių principų, kurie labai taikliai suformu-
luoti Vinco urbučio (2009: 165–166). Žodžiai suskaidyti į tiek morfemų (mažiausių 

6 straipsniuose pateikiamas toks pavadinimas: Chronological Morphemic and Word-Formational Dictiona-
ry of Russian Language .

7 Menzerath dėsnis teigia, kad kuo ilgesnis vienetas, tuo trumpesnės jo dalys. angliškai šis dėsnis sufor-
muluotas taip: „the longer some “construct” (the whole) the shorter should be its “components” (parts)“ 
(Polikarpov 2000a; 2000b).

8 Morfologinės samplaikos – dažniausiai iš kelių nekaitomų žodžių sudaryti dariniai, turintys bendrą 
reikšmę ir atliekantys tą pačią sintaksinę funkciją, pvz.: be abejo, iš tikrųjų, bet kur.
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reikšminių žodžio dalių), kiek dabartinės kalbos požiūriu jų galima nustatyti9. išski-
riama žodžio dalis laikyta morfema: a) jeigu abi (arba visos) žodžio dalys (spėjamos 
morfemos) pasikartoja kituose žodžiuose (pvz.: nam-el-is – namas, naminis ir stalelis, 
vaikelis); b) tais atvejais, kai tik viena kuri nors žodžio dalis – šaknis ar afiksas – pa-
sikartoja kituose žodžiuose (pvz.: dilet-ant-as – debiutantas, praktikantas).

sudėtingiausia buvo atlikti morfeminę analizę tada, kai pasitaikė kontrakcijos, 
eliminacijos, degeminacijos atvejų, pvz.: neš- + -siu (plg. neša) = nešiu; lūž- + -sta 
(plg. lūžo) = lūžta; irz- + -sta (plg. irzo) = irzta, ne- + -esu = nesu . toks susiliejęs 
garsas priklauso abiem morfemoms. Morfeminei analizei tai neturi esminės įtakos, 
jeigu morfema turi ir daugiau garsų. tačiau tai atvejais, kai morfemą sudaro tik tas 
vienintelis garsas ir jis susilieja, iš principo morfemos nebelieka. todėl pasirinktas 
toks simbolinis žymėjimas: nešiu (rf10 struktūra), lūžta, irzta (rsf), nesu (Prf). 
toks pasirinkimas galbūt diskutuotinas, tačiau jų nėra daug (sudaro apie 2 proc.) 
ir bendruosius morfeminės struktūros dėsningumus galima nustatyti. ateityje ke-
tinama šiuos atvejus (tiriamojoje medžiagoje jie pažymėti specialiu simboliu) pa-
nagrinėti išsamiau. 

Priesagų variantais laikytos ilgesnės veiksmažodžių priesagos, pvz.: -ėti variantai 
-alėti, -elėti, -dėti, -lėti, -nėti, -sėti, -vėti; -oti variantai -ioti, -čioti, -l(i)oti, -n(i)oti, 
-snoti, -šnoti, -al(i)oti, -ailioti, -elioti, -sčioti, -slioti, -en(i)oti, -aroti, -voti ir kt.

Priebalsiai j, n, v kai kurių mokslininkų (keinys 2009: 25) vadinami morfemų 
plėstukais, nes jie įterpiami tarp dviejų balsių naikinant hiatą, pvz.: jo-ti, joj-a, joj-o; 
au-ti, aun-a, av-ė, kliū-ti, kliūv-a, kliuv-a . Dabartinės lietuvių kalbos gramatikoje 
(1996: 327) jie vadinami intarpais. rengiant medžiagą tyrimui šie elementai pažy-
mėti, bet apibendrintuose struktūriniuose modeliuose neatsispindi. juos (kaip ir 
įvairius morfemų sandūros garsų pakitimus) ketinama ateityje nagrinėti išsamiau.

Žodžiuose keturiasdešimt, trisdešimt, kasdien, kelintąkart, kitąsyk, šiandien, 
visuomet ir kt. paryškintos dalys diachroniniu požiūriu yra galūnės. kadangi 
dabar jos atlieka jungiamojo garso funkciją, todėl šiame tyrime žymėtos kaip 
jungiamieji garsai.

tyrimo objektas – morfeminė žodžių analizė, todėl tebe-, nebe- laikyti dviem prieš-
dėliais. Įvardžiuotinės galūnės sinchroniškai neskaidomos (keinys 2009: 55–56).

Veiksmažodžių priesagos šiame darbe skiriamos į darybines ir kaitybines. Mor-
feminės analizės požiūriu tai nėra svarbu. tačiau be šio skirstymo nebūtų įmanoma 
nustatyti, kiek yra pirminių veiksmažodžių, kiek vedinių.

9 Vis dėlto reikia pripažinti, kad morfemiškai analizuojant žodžius ribą tarp sinchronijos ir diachronijos 
ne visada lengva nubrėžti. todėl pasitaikė žodžių, dėl kurių morfeminės struktūros buvo labai ilgai 
svarstoma (pvz.: viešpatauti, dievagotis). 

10 naudoti simboliai paaiškinti šio skyriaus pabaigoje.
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straipsnyje morfemos žymimos šiais simboliais: r – šaknis, P – priešdėlis, f – 
galūnė, d – sangrąžos dalelytė, c – jungiamieji garsai, sd – darybinė priesaga, sk – 
kaitybinė priesaga, k – kontrakcija, žymi susiliejusias morfemas, kai vienos iš jų 
nelikę (pvz.: būsimojo laiko ar liepiamosios nuosakos formos nešiu, auk). tokie 
atvejai pateikiami tik pirmoje lentelėje.

Pagrindiniai VeiksMaŽodŽių 
MorfeMinės struktūros ModeLiai

tiriamojoje medžiagoje pavartota beveik 93 tūkst. (92 468) veiksmažodžių (iš 
jų 29 878 skirtingi). jų morfeminės struktūros įvairovė didžiulė: net 116 struktū-
rinių modelių. tiesa, modelių vartosenos dažnumas labai skiriasi (nuo 1 iki 18 377 
veiksmažodžių). 

Veiksmažodžiai gali būti nuo vienos (pvz., spontaninės kalbos reik) iki devynių 
(pvz., neįsipareigokite) morfemų. tačiau vienmorfemiai ir ilgesni nei iš penkių 
morfemų sudaryti veiksmažodžiai reti. tad vartosenos branduolį (net 89 proc.) 
sudaro 2–4 morfemų veiksmažodžiai. savaime suprantama, kuo mažiau morfemų, 
tuo mažesnė jų kombinacijų įvairovė. daugiausiai (net 69, apie 40 proc. visų mo-
delių) struktūrinių modelių yra 5–6 morfemų grupėje (žr. 1 pav.).

1  PaV.  struktūrinių modelių įvairovė ir morfemų kiekis
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Vienmorfemių veiksmažodžių labai mažai. toks tiriamojoje medžiagoje rastas 
spontaninės kalbos reik. Šiai grupei priklausytų ir būsimojo laiko trečiojo asmens 
bei liepiamosios nuosakos antrojo asmens formos: grįš, leis, bėk, dink. tačiau, kaip 
jau buvo minėta, dėl jų morfeminės struktūros galima ginčytis, nes čia susilieja 
paskutinis šaknies priebalsis ir liepiamosios nuosakos arba būsimojo laiko priesaga.

Dvimorfemiai sudaro net ketvirtadalį (apie 25 proc.) visų tiriamosios medžia-
gos veiksmažodžių. dvimorfemių modelių įvairovė negali būti didelė (žr. 1 lent.). 
tai veiksmažodžiai, turintys šaknį ir galūnę (rf, asmenuojamosios formos ir da-
lyviai, pvz.: buvo, gali, buvęs, esąs)11, šaknį ir kaitybinę priesagą (rsk, asmenuoja-
mosios formos, bendratis, padalyvis, pvz.: bus, eik, būti, dirbti, esant, siekiant) bei 
pavieniai veiksmažodžiai, turintys tik priešdėlį ir šaknį (Pr, tik spontaninėje kal-
boje pavartotas nereik). 

Trimorfemiai veiksmažodžiai (jų yra šiek tiek daugiau nei trečdalis, apie 37 
proc.) gali būti sudaryti iš įvairių šaknies, darybinės ar kaitybinės priesagos, galū-
nės ir sangrąžos afikso kombinacijų. trimorfemiai yra devyni modeliai: Prf (as-
menuojamosios formos ir dalyviai, pvz.: nėra, atrodo, susijęs); rskf (formos su 
galūnėmis, pvz.: būtų, būdavo, galima, žinoma, būdamas, būdami); Prsk (formos be 
galūnių, pvz.: nebus, ateis, atlikti, padėti, išskyrus, sudarant); rsdf (asmenuojamosios 
formos ir dalyviai, pvz.: turėjo, gyvena, galėjęs, turėjęs); rsdSk (didžiausią dalį šių 
veiksmažodžių sudaro bendratys, pvz.: daryti, kalbėti, bet yra ir padalyvių bei as-
menuojamųjų formų, pvz.: žinok, reikės, naudojant, vykdant); rfd (asmenuojamo-
sios formos ir keli dalyviai, pvz.: skiriasi, laikosi, mušęsis, lankęsis); rskd (tokios 
struktūros yra bendračių ir vienas kitas asmenuojamosios formos veiksmažodis bei 
padalyvis, pvz.: elgtis, kreiptis, baigsis, ruoškis, remiantis, laikantis). trimorfemiai yra 
ir reti veiksmažodžiai koneveikti (rrSk), būsiant (rSkSk). Visų kitų modelių veiks-
mažodžiai gana dažni.

1  L e n t e L ė .  Veiksmažodžių morfeminės struktūros modeliai12

Morfemų 
kiekis Modelis bend-

ratis
da-
lyvis

Pada-  
lyvis

Pusda-
lyvis

asmen. 
formos

Pro-
centai

2 rf 19,874

rSk (rSkk) 5,459

Pr 0,003

11 Visais atvejais bus pateikiami patys dažniausi šio tyrimo pavyzdžiai. 
12 Lentelėje dėl didelės apimties pateikti ne visi modeliai, o tik būdingesni. Čia nėra ilgesnių nei šešių 

morfemų ir pavienių trumpesnių modelių. Šviesiausiai pažymėtos formos, kurių pavartota nuo 1 iki 
100, tamsiau – nuo 101 iki 500, tamsiausiai – 501 ir daugiau kartų.
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Morfemų 
kiekis Modelis bend-

ratis
da-
lyvis

Pada-  
lyvis

Pusda-
lyvis

asmen. 
formos

Pro-
centai

3 Prf 13,040
rSkf (rskkf) 7,825
Prsk (Prskk) 5,261
rSdf 4,607
rSdSk 4,497
rfd 1,423
rSkd (rskkd) 0,550
Kiti 0,003

4 Prskf (Prskkf) 7,232
rSdSkf 4,716
PrsdSk 3,791
Pdrf 3,207
Prsdf 2,614
Pdrsk (Pdrskk) 1,182
PPrf 1,134
rSdSdf 0,545
rSdfd 0,530
rSdSkd 0,481
rSdSdSk 0,320
rSkfd (rskkfd) 0,287
PPrsk (PPrskk) 0,258
Kiti 0,077

5 PrsdSkf 4,382
Pdrskf (Pdrskkf) 0,954
PdrsdSk 0,795
PPrskf (PPrskkf) 0,734
Pdrsdf 0,626
rSdSdSkf 0,505
Kiti 1,509

6 PdrsdSkf 0,488
PPrsdSkf 0,335
PrsdSdSkf 0,235
Kiti 0,391
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Keturių morfemų veiksmažodžiai (jų apie 26 proc.) yra 16 struktūrinių mo-
delių. iš jų tik trys modeliai retos vartosenos. tai dvišakniai veiksmažodžiai, pvz.: 
pusryčiavo (rrSdf), senberniauti (rrSdSk), ir keliasdešimt rskSkf modelio veikia-
mosios rūšies dalyvių, pvz.: trūktelėjęs, pyktelėjęs. dažniausi keturių morfemų mo-
deliai yra: Prskf, rsdSkf (daugiausiai dalyvių, pvz.: negalima, įmanoma, naudojami, 
naudojamos), PrsdSk (ypač daug bendračių, pvz.: nustatyti, pasakyti, padaryti), Pdrf 
(pvz.: atsirado, pasitaiko, pasirodė), Prsdf (pvz.: negalėjo, pasakojo, neturėjo). kiti 
modeliai retesni, bet jie tikrai nėra kalbos periferija, tai liudija jų pavyzdžiai: Pdrsd 

(pvz.: pasirinkti, įsigyti, atsižvelgiant), PPrf (pvz.: nebėra, nepavyko, nesupratau), 
rSdSdf (pvz.: tvirtina, reikalauja, dalyvauja), rsdfd (pvz.: vadinasi, rūpinasi, for-
muojasi), rsdSkd (pvz.: naudotis, mokytis, laikytis), rsdSdSk (pvz.: organizuoti, rei-
kalauti, tvirtinti), rskfd (pvz.: kreipkitės, dėdavosi, melsdavosi), PPrsk (pvz.: nebebus, 
nepavyks, neužteks).

Penkių morfemų veiksmažodžių yra tik dešimtadalis (9,5 proc.), bet jie pa-
sižymi struktūrinių modelių gausa (net 34). o tai jau savaime lemia nedidelį 
modelių vartojimo dažnumą. Šeši dažniausi modeliai sudaro net du trečdalius 
visų šios grupės veiksmažodžių (8 proc. visų veiksmažodžių): PrsdSkf (pvz.: nu-
statyta, atstovaujantis, parašyta); Pdrskf (pvz.: atsiradusi, atsiradusios, susirinku-
siems); PdrsdSk (pvz.: atsisakyti, išsiaiškinti, įsivaizduoti); PPrskf (pvz.: neįmano-
ma, neįmanomas, neišvengiamas); Pdrsdf (pvz.: įsivaizduoji, įsivaizduoja, įsigalioja); 
rSdSdSkf (pvz.: kompiuterizuojamo, tvirtinama, dalyvaujančių).

Šešių morfemų veiksmažodžiai turi daugiausiai struktūrinių modelių – net 
35, bet jie visi kartu tesudaro vos pusantro procento visų veiksmažodžių, iš kurių 
vieną procentą sudaro trys dažniausi modeliai: PdrsdSkf (pvz.: išsivysčiusių, pasi-
rašytas, įsivaizduojama), PPrsdSkf (pvz.: neįtikėtina, nenumatytų, nepakartojamas), 
PrsdSdSkf (pvz.: patvirtinti, patvirtinta, įgyvendinama).

Septynių morfemų veiksmažodžių nėra nė šimto (0,09 proc.), o modelių net 
dvylika. dažniausiai tai asmenuojamosios formos ir dalyviai, turintys vieną arba du 
priešdėlius, bent porą priesagų, dažnai ir sangrąžiniai, pvz.: neprisigalvodavo, supa-
prastintą, įsitvirtinusi, neišpasakosi, įsipareigoja, atsipalaiduotų, prisistatinėdavusi, 
nebesišypsojo, nebepasitikėt, užhipnotizuotų. Šioje grupėje yra ir pora dvišaknių veiks-
mažodžių, pvz.: keliaklupsčiaujančių, netuščiažodžiaudamas .

Aštuonių morfemų yra tik dešimt žodžių (0,01 proc.). tokie ilgi yra keli 
dalyviai, pusdalyvis, pora asmenuojamųjų formų, turinčių du ar net tris priešdėlius, 
dvi arba tris darybines ar kaitybines priesagas: įsipareigojusiais, neįsisąmonintas, 
nesusisluoksniavusių, nebepasirodysiu.

rastas tik vienas iš devynių morfemų sudarytas žodis: neįsipareigokite.
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struktūrinių ModeLių 
daŽnuMas

Veiksmažodžių morfeminės struktūros modelių daug. Pagal vartojimo dažnumą 
visus juos galima suskirstyti į tris grupes: a) dažniausi trylika modelių, kurių at-
stovų pasitaikė daugiau nei po du tūkstančius (jie sudaro beveik 85 proc. veiksma-
žodžių); b) dar trylika vidutinio dažnumo modelių, kurių yra pavartota po daugiau 
nei 400 (jie sudaro beveik 10 proc. veiksmažodžių); c) visi kiti modeliai reti (liku-
sių 90 modelių veiksmažodžiai sudaro vos 5 proc.). apibendrintai galima teigti, 
kad lietuvių kalbai būdingi kiek mažiau nei trisdešimt veiksmažodžių morfeminės 
struktūros modelių, visi kiti modeliai yra pavieniai, periferiniai.

atidžiau peržiūrėjus 2 lentelėje pateiktus produktyviausius modelius, matyti, kad 
pirmieji šeši modeliai sudaro poras, kurių pirmasis yra be priešdėlio, antrasis – su 
priešdėliu: dažniausi rf ir Prf modeliai, perpus retesni rskf ir Prskf, dar retes-
ni rsk ir Prsk. dar trys poros išsidėsto panašia tvarka (pirmasis be priešdėlio, an-
trasis – su priešdėliu, tik jau nebe paeiliui): rsdSkf ir PrsdSkf, rsdf ir Prsdf, 
rSdSk ir PrsdSk. toliau jau atsiranda sangrąžinių veiksmažodžių modelių ir ryškes-
nius pasiskirstymo dėsningumus sunkiau įžvelgti. 

2  L e n t e L ė .  Produktyviausi veiksmažodžių modeliai

Modelis Veiksmažodžių kiekis Procentai būdingiausi pavyzdžiai
rf 18377 19,87 yra, buvo, gali
Prf 12058 13,04 nėra, atrodo, nežinau
rSdf 7236 7,83 turėjo, gyvena, galėjo
Prskf 6687 7,23 nebūtų, aptarsime, padėtų
rSk 5039 5,45 būti, dirbti, gauti
Prsk 4865 5,26 atlikti, padėti, pasiekti
rSdSkf 4361 4,72 turėtų, galėtų, reikėtų
rSkf 4260 4,61 būtų, būdavo, tarkim
rSdSk 4158 4,50 daryti, kalbėti, matyti
PrsdSkf 4052 4,38 pamatysi, pasakysiu, neturėtų
PrsdSk 3505 3,79 nustatyti, padaryti, pasakyti
Pdrf 2965 3,21 atsirado, pasitaiko, pasirodė
Prsdf 2417 2,61 negalėjo, pasakojo, neturėjo
rfd 1316 1,42 skiriasi, laikosi, stengiasi
Pdrsk 1093 1,18 pasirinkti, įsigyti, atsirasti
PPrf 1049 1,13 nebėra, nepavyko, nesupratau
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Modelis Veiksmažodžių kiekis Procentai būdingiausi pavyzdžiai
Pdrskf 882 0,95 atsimindavo, atsirasdavo, prisimindavo
PdrsdSk 735 0,79 atsisakyti, išsiaiškinti, įsivaizduoti 
PPrskf 679 0,73 neįstengtų, nepamirškite, nepatektų
Pdrsdf 579 0,63 įsivaizduoji, įsigalioja, susiklostė
rSkd 509 0,55 elgtis, kreiptis, imtis
rSdSdf 504 0,55 tvirtina, reikalauja, vadovauja
rSdfd 490 0,53 vadinasi, rūpinasi, naudojasi
rSdSdSkf 467 0,51 tinginiausi, talkininkaudavo, reikalautų
PdrsdSkf 451 0,49 pasirodydavo, įsivaizduokite, pasitaikydavo
rSdSkd 445 0,48 naudotis, mokytis, laikytis

Visų 116 modelių sąrašo (jis dėl didelės apimties čia nepateikiamas) apačioje 
atsidūrė dvišakniai veiksmažodžiai: net dvylika skirtingos struktūros veiksmažodžių, 
pavartotų po vieną arba du kartus, – dvylika retai vartojamų modelių. Čia taip pat 
yra veiksmažodžių, padarytų iš tarptautinių žodžių (pvz.: komplikuosis, užsifiksuo-
davo, susimontavo, išprovokuos), kurių priesagų skyrimas taip pat diskusinis. tai tik 
rodo, kad šie modeliai yra periferiniai.

Pagrindiniai VeiksMaŽodŽio 
forMų MorfeMinės struktūros 
dėsninguMai

tyrimas suteikia galimybę nustatyti, kokie struktūriniai modeliai būdingi atski-
roms veiksmažodžio formoms13. kita vertus, analizuojant veiksmažodžių formų 
morfeminę struktūrą didelių netikėtumų negali būti, nes ją iš dalies lemia pati for-
mų daryba: bendratis ir padalyvis turi kaitybinę priesagą, dalyviai ir pusdalyviai – 
kaitybinę priesagą ir galūnę. ir vienų, ir kitų gale dar gali būti sangrąžos dalelytė. 
didesnė įvairovė gali būti tik asmenuojamųjų formų.

savaime suprantama, rišliame tekste daugiausia (56 proc.) yra asmenuojamųjų 
formų, ir jų modelių įvairovė didžiausia (85 modeliai). asmenuojamosios veiksma-
žodžių formos paprastai baigiasi galūne, kaitybine priesaga ir galūne, kai kurios tik 

13 tyrimo pradžioje toks tikslas nebuvo keltas, todėl duomenys klasifikuoti į penkias grupes: asmenuoja-
mosios formos, bendratis, dalyvis, padalyvis, pusdalyvis. ateityje asmenuojamąsias formas būtų galima 
išskaidyti pagal laikus, nuosakas.
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kaitybine priesaga (būsimojo laiko trečiasis asmuo, liepiamosios nuosakos vienas-
kaitos antrasis asmuo), rečiau sangrąžos dalelyte. dešimt būdingiausių modelių14:

rF (19 proc.), pvz.: yra, buvo, gali; PrF (12 proc.), pvz.: nėra, atrodo, nežinau; rsdF 
(4 proc.), pvz.: turėjo, gyvena, galėjo; PdrF (3 proc.), pvz.: atsirado, pasitaiko, pasirodė; 
PrsdF (2 proc.), pvz.: negalėjo, pasakojo, neturėjo; rSkF (2 proc.), pvz.: būtų, būdavo, 
tarkim; rsdSkF (2 proc.), pvz.: turėtų, galėtų, reikėtų; rFd (1 proc.), pvz.: skiriasi, lai-
kosi, stengiasi; PrSkF (1 proc.), pvz.: nebūtų, aptarsime, padėtų; rsd (1 proc.), pvz.: bus, 
eik, teks; PPrF (1 proc.), pvz.: nepavyko, nesupratau, pripažino; PdrSdF (1 proc.), pvz.: 
įsivaizduoji, įsivaizduoju, įsigalioja .

Dalyvių yra perpus mažiau (apie 24 proc. visų veiksmažodžių) nei asmenuo-
jamųjų formų, bet morfeminės struktūros modelių gausa jie beveik nenusileidžia 
asmenuojamosioms formoms (74 modeliai). dalyviai baigiasi galūne arba darybine 
priesaga ir galūne: 

PrSkF (6 proc.), pvz.: negalima, įmanoma, nurodoma; rSkF (6 proc.), pvz.: galima, 
žinoma, būtina; PrsdSkF (3 proc.), pvz.: nustatyta, atstovaujantis, parašyta; rsdSkF 
(3 proc.), pvz.: naudojami, naudojamos, vadinama; PrF (1 proc.), pvz.: susiję, susijęs, 
pamatęs; PdrSkf (0,6 proc.), pvz.: atsiradusi, atsiradusios; rF (0,6 proc.), pvz.: buvęs, 
esąs, buvęs; PPrSkF (0,5 proc.), pvz.: neįmanoma, neįmanomas, neišvengiamas; PdrF 
(0,5 proc.), pvz.: atsiradę, apsirengę, išsižiojęs .

Bendratis (jų iš viso 15 proc., 33 modeliai) visada baigiasi kaitybine priesaga. 
būdingiausi modeliai:

PrSk (3 proc.), pvz.: atlikti, padėti, pasiekti; rSk (3 proc.), pvz.: būti, dirbti, gauti; 
rSdSk (3 proc.), pvz.: daryti, kalbėti, matyti; PrsdSk (3 proc.), pvz.: nustatyti, pasaky-
ti, padaryti; PdrSk (1 proc.), pvz.: pasirinkti, įsigyti, atsirasti; PdrsdSk (1 proc.), pvz.: 
atsisakyti, išsiaiškinti, įsivaizduoti; rsdSkd (0,4 proc.), pvz.: naudotis, mokytis, laikytis; 
rSkd (0,4 proc.), pvz.: elgtis, kreiptis, imtis .

Padalyvių ir pusdalyvių analizuotoje medžiagoje buvo nedaug. Šių formų ir 
vartosenos dažnumas, ir struktūrinių modelių įvairovė labai panaši. Padalyviai (iš 
viso 3 proc., 24 modeliai) visada baigiasi kaitybine priesaga: 

PrSk (1 proc.), pvz.: išskyrus, sudarant, nepaisant; rSk (0,8 proc.), pvz.: esant, sie-
kiant, norint;

rSdSk (0,4 proc.), pvz.: naudojant, vykdant, projektuojant; PdrSk (0,3 proc.), pvz.: 
atsižvelgiant, susidūrus, pasibaigus; PrsdSk (0,3 proc.), pvz.: įvertinant, įvertinus, 
palyginus .

14  Čia ir toliau šiame skyriuje paryškintos kaitybinės konkrečios veiksmažodžio formos morfemos.
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Pusdalyviai (jų iš viso 2 proc., 20 modelių) visada baigiasi kaitybine priesaga 
ir galūne:

rSdSkF (0,5 proc.), pvz.: norėdamas, norėdami, ieškodamas; rSkF (0,3 proc.), pvz.: 
būdamas, būdami, eidamas; PrSkF (0,2 proc.), pvz.: nedelsdamas, nedelsdami, atlikdami; 
PrsdSkF (0,2 proc.), pvz.: neskubėdamas, nustatydamas, sudarydami; PdrSkF (0,1 proc.), 
pvz.: atsižvelgdamas, atsižvelgdama, pasikeisdami .

atmetus kaitybinius afiksus, visų formų penki būdingiausi modeliai yra tie 
patys, tik jų eilės tvarka pagal vartojimo dažnumą skiriasi:

a) asmenuojamųjų formų: R; PR; RSd; Pdr; Prsd;
b) dalyvių: PR; R; Prsd; rSd; Pdr;
c) bendraties ir padalyvių: PR; R; RSd; Prsd; Pdr;
d) pusdalyvių: RSd; R; PR; Prsd; Pdr.

kaip matyti, beveik visų formų pirmieji trys modeliai yra: r; Pr; rsd. Šie 
penki modeliai sudaro net 86 proc. pavartojimo atvejų: r – 33 proc., Pr – 25 proc., 
rSd – 14 proc., Prsd – 11 proc., Pdr – 3 proc.

PaPrastųjų VeiksMaŽodŽių 
ir darinių santykis

nors daryba nėra šio tyrimo objektas, vis dėlto sukaupta medžiaga leidžia pateik-
ti vieną kitą pastabą ir šiuo požiūriu. tiesa, čia nevartojami įprasti darybos terminai 
(priesaginis, priešdėlinis vedinys), nes darybiškai veiksmažodžiai nenagrinėjami.

kaip jau minėta, analizuoti beveik 93 tūkst. veiksmažodžių. Paprastieji sudaro 
trečdalį (33 proc.) visų pavartotų veiksmažodžių. tai veiksmažodžiai, turintys šaknį 
ir galūnę arba (ir) kaitybinę priesagą: r (jau minėtas spontaninės kalbos reik), rf 
(apie 20 proc. visų pavartotų veiksmažodžių, pvz.: yra, buvo, gali, turi, žinai, reikia, 
sako), rsk (apie 6 proc., pvz.: bus, eik, teks, duok, taps, gaus), rskf (apie 8 proc., 
pvz.: būtų, būdavo, tarsi, tarkim, būčiau, būsi, reiktų), rskSk (būsiant), rskSkf (labai 
reti, pvz.: būsimos, būsimų).

du trečdaliai veiksmažodžių tiriamojoje medžiagoje turi darybinių afiksų (nors, 
darybiškai išanalizavus, vienas kitas iš jų gali būti ir nedarinys). kaip matyti iš     
3 lentelės, nepasitaikė veiksmažodžių, turinčių visas keturias derivacines morfe-
mas15, retai vartojami ir veiksmažodžiai su trimis skirtingo tipo darybinėmis mor-
femomis (apie 2 proc. visų veiksmažodžių, paprastai tai yra: priešdėlis, priesaga 

15 Čia neatsižvelgiama į darybos afiksų kiekį, o tik į afiksų tipą: priešdėlis, priesaga, sangrąža.
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ir sangrąžos afiksas, pvz., įsivaizduoji, įsigalioja, apsigyveno, susirūpino; priešdėlis, 
priesaga ir dvi šaknys, pvz., nufotografuoti, nepiktnaudžiaujant). du skirtingo tipo 
darybinius afiksus turintys veiksmažodžiai gana dažni (apie 20 proc.), būdingesni 
deriniai yra: priešdėlis ir priesaga, pvz., negalėjo, neturėjo, pastebėjo, sumažėja, ne-
žinojo; priešdėlis ir sangrąža, pvz., atsirado, pasitaiko, pasirodė, pasidaro, prasidėjo; 
priesaga ir sangrąža, pvz., laikykis, saugokis. didžiausią grupę sudaro veiksmažo-
džiai su priešdėliais (apie 28 proc.) ir priesagomis (15 proc.). tad šiuo požiūriu 
realios vartosenos veiksmažodžius galima būtų išdėstyti tokia mažėjimo tvarka: su 
priešdėliu (apie 28 proc.), su priesaga (apie 15 proc.), su priešdėliu ir priesaga 
(12 proc.), su priešdėliu ir sangrąža (apie 6 proc.), su sangrąža (apie 2 proc.), su 
priešdėliu, priesaga ir sangrąža (apie 2 proc.), su priesaga ir sangrąža (apie 1 proc.). 
Veiksmažodžiai su kitokiomis darybinių morfemų kombinacijomis sudaro vos 
vieną procentą.

3  L e n t e L ė .  skirtingo tipo derivacinių morfemų ir dvišaknių veiksmažodžių pasiskirstymas

Priešdėlinis Priesaginis sangrąžinis dvišaknis iš viso (proc. visų 
veiksmažodžių)

27,74

12,18
5,77

0
2,16
0,02

0
0

15,21
1,35
0,07

0,00116

2,26
0,00117

0,00118

16 tik fotografuojamasi .
17 tik dievagojosi .
18 tik koneveikti ir tirtuose tekstuose pasitaikęs visaregintis .
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beveik pusė tiriamojoje medžiagoje pavartotų veiksmažodžių turi vieną (48 proc.), 
du (tik 3 proc.), retai tris (vos 0,1 proc.) priešdėlius, pvz.: atrodo, nežinau, nebuvo, 
priklauso, sudaro; nesupratau, pripažino, neišėjo, nepritaria; nebesulaukė, nepripažino . 
dažniausiai jie turi dar ir kitų darybinių morfemų. todėl šių veiksmažodžių mor-
feminės struktūros įvairovė didelė, net 77 modeliai. tačiau net 42 procentus veiks-
mažodžių sudaro tik dešimt modelių, tad kiti 67 modeliai tikrai nėra gausiai ats-
tovaujami. būdingiausi modeliai šie: Prf (13 proc., pvz.: priklauso, sudaro, negali), 
Prskf (7 proc., pvz.: nebūtų, aptarsime, padėtų), Prsk (5 proc., pvz.: nebus, ateis, 
padės), PrsdSkf (4 proc., pvz.: pamatysi, pasakysiu, neturėtų), PrsdSk (4 proc., pvz.: 
pažiūrėk, pasakys, padarys), Pdrf (3 proc., pvz.: atsirado, pasitaiko, pasirodė), Prsdf 
(3 proc., pvz.: negalėjo, pasakojo, neturėjo), Pdrsk (1 proc., pvz.: pasidės, pasiimk, 
prisimink), PPrf (1 proc., pvz.: nebėra, nepavyko, nesupratau), Pdrskf (1 proc., 
pvz.: pasimindavo, atsirasdavo, prisiminkime).

Šiek tiek mažiau nei trečdalis (31 proc.) pavartotų veiksmažodžių turi darybinių 
priesagų. Veiksmažodžių su dviem darybinėmis priesagomis pasitaiko nedaug (tik 
2 proc. visų veiksmažodžių), o trys priesagos jau didelė retenybė, pvz.: turėjo, gy-
vena, galėjo, galvojo, kalbėjo, norėjau; tvirtina, vadovauja, abejoja, tikrina, žingsniavo; 
mokytojavau, girtuokliauja. Veiksmažodžių su darybinėmis priesagomis struktūrinė 
įvairovė taip pat didžiulė (79 modeliai), bet vėlgi dešimt produktyviausių modelių 
sudaro net apie 30 procentų. tai: rsdSkf (5 proc., pvz.: turėtų, galėtų, reikėtų), rsdf 
(5 proc., pvz.: turėjo, gyvena, galėjo), rsdSk (5 proc., pvz.: daryti, kalbėti, matyti), 
PrsdSkf (4 proc., pvz.: pamatysi, pasakysiu, neturėtų), PrsdSk (4 proc., pvz.: nusta-
tyti, pasakyti, padaryti), Prsdf (3 proc., pvz.: negalėjo, pasakojo, neturėjo), PdrsdSk 

(1 proc., pvz.: atsisakyti, išsiaiškinti, įsivaizduoti), Pdrsdf (1 proc., pvz.: įsivaizduo-
ji, įsigalioja, susiklostė), rsdSdf (1 proc., pvz.: tvirtina, reikalauja, vadovauja), rsdfd 
(1 proc., pvz.: vadinasi, rūpinasi, formuojasi).

Šiek tiek daugiau nei dešimtadalis (12 proc.) veiksmažodžių yra sangrąžiniai. 
juos galima apibendrinti į 47 morfeminės struktūros modelius, bet dešimt mo-
delių sudaro beveik dešimt procentų: Pdrf (3 proc., pvz.: atsirado, pasitaiko, 
pasirodė), rfd (1 proc., pvz.: skiriasi, laikosi, stengiasi), Pdrsk (1 proc., pvz.: pa-
sirinkti, atsirasti, atsižvelgti), Pdrskf (1 proc., pvz.: atsimindavo, atsirasdavo, pasi-
imsiu), PdrsdSk (1 proc., pvz.: atsisakyti, išsiaiškinti, pasižiūrėti), Pdrsdf (1 proc., 
pvz.: susiklostė, apsigyveno, susirūpino), rskd (0,5 proc., pvz.: elgtis, kreiptis, imtis), 
rSdfd (0,5 proc., pvz.: vadinasi, rūpinasi, naudojasi), PdrsdSkf (0,5 proc., pasi-
rodydavo, įsivaizduokite, pasitaikydavo), rsdSkd (0,5 proc., pvz.: naudotis, mokytis, 
laikytis).

Lietuvių kalboje nedaug dvišaknių veiksmažodžių (tik 89 iš beveik 93 tūkst., 
jie nesudaro nė pusės procento). dažniausiai šie veiksmažodžiai turi ir darybinę 
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priesagą, kai kurie dar ir priešdėlį ar esti sangrąžiniai. Šių veiksmažodžių struk-
tūrinė įvairovė nemaža (24 modeliai), bet modeliai neproduktyvūs, pvz.: bendra-
darbiauti (rcrSdSk), senberniauti (rrSdSk), nufotografuoti, nepiktnaudžiaujant, pa-
dvigubėjus (PrrsdSk), pusryčiavo, badmiriauja, viešpatavo (rrSdf), nufotografavo 
(Prrsdf), bendradarbiaudamas, dujofikuojama, keliaklupsčiaujančių (rcrSdSkf), 
bendradarbiaujant (rcrSdSk), netuščiažodžiaudamas (PrcrsdSkf), sudaiktavardėję 
(Prcrsdf).

iŠVados

nagrinėti 93 tūkst. veiksmažodžių suskirstyti į 116 morfeminės struktūros mo-
delių, kurių produktyvumas labai įvairius: produktyviausio modelio (rf) veiksma-
žodžiai sudaro penktadalį visų tirtų pavyzdžių, o net 26 modeliai turi po vieną 
arba du pavyzdžius.

Veiksmažodžiai gali būti nuo vienos iki devynių morfemų. Vienmorfemiai ir 
ilgesni nei penkių morfemų veiksmažodžiai reti. tad lietuvių kalbai būdingiausi 
(net 89 proc.) 2–4 morfemų veiksmažodžiai.

Veiksmažodžių formų morfeminei struktūrai turi įtakos pačių formų daryba: 
bendratis ir padalyvis gali baigtis tik kaitybine priesaga, dalyviai ir pusdalyviai – 
kaitybine priesaga ir galūne. didesnė įvairovė gali būti tik asmenuojamųjų formų. 
nekaitybinės veiksmažodžių dalies morfeminės struktūros išraiškos analizė rodo, kad 
penki būdingiausi modeliai sudaro net 86 proc. pavartojimo atvejų: r – 33 proc., 
Pr – 25 proc., rsd – 14 proc., Prsd – 11 proc., Pdr – 3 proc.

nors struktūrinių modelių nustatyta daug, bet ketvirtadalis jų (26 modeliai) 
sudaro net 95 procentus visų analizuotų veiksmažodžių. Patys būdingiausi modeliai 
yra šie: (P)rf – apie 33 proc., (P)rskf – apie 15 proc., (P)rsk – apie 11 proc. tad 
lietuvių kalboje dažniausiai vartojamos nepriesaginės, be priešdėlio arba su juo, 
vieną ar du kaitybos afiksus turinčios veiksmažodžių formos.

tirtoje medžiagoje trečdalis (33 proc.) veiksmažodžių yra paprastieji, su vienu 
ar dviem (gerokai rečiau) priešdėliais – apie 28 proc., su darybine priesaga – apie 
15 proc., su priešdėliais ir darybine priesaga – 12 proc., su priešdėliu ir yra san-
grąžinis – apie 6 proc. Veiksmažodžiai su kitokiomis darybinių morfemų kombi-
nacijomis sudaro vos vieną procentą. Pastebėta, kad lietuvių kalbai nebūdingi veiks-
mažodžiai su daugiau nei dviem darybiniais afiksais.

apibendrinant galima pasakyti, kad lietuvių kalbos veiksmažodžių morfeminės 
sandaros kombinacijų įvairovė didelė, bet vartosenos branduolį sudaro 10–15 mo-
delių (atitinkamai apie 75 ir 85 proc.) 2–4 morfemų veiksmažodžiai.
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the Morphemic structure 
of Lithuanian Verbs

s u M M a ry

the aim of this research was to identify and to describe the morphemic structure of Lithua-
nian verbs from the quantitative point of view. Quantitative analysis of the morphemic structure 
of Lithuanian verbs was not addressed by previous research. the investigation material con-
sisted of all verb tokens (nearly 93 thousand) from the specially selected subset of Lithuanian 
language corpus. all verbs within this data set have been morphologically annotated, i.e. mor-
phemes have been identified and their boundaries have been labeled.

Verbs have been grouped into 116 categories according to their morphemic structure. 
frequencies of these categories were found to be very different. the most frequent category 
was the root-suffix model which represented one fifth of all verb occurrences, whereas 26 least 
frequent models each covered just one or two verbs.

Verbs were found to be composed from one to nine morphemes. however, the majority of 
verbs (89 percent) were composed from two to four morphemes.

despite the greater number of models of morphemic structure, one quarter of them (26 
models) was enough to cover 95 percent of all analyzed verbs. the most typical models were: 
(prefix)-root-flexion (33 percent), (prefix)-root-suffix-flexion (15 percent), (prefix)-root-suffix 
(11 percent). in summary, the non-suffix both prefixed and non-prefixed verb forms composed 
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of one to two inflectional affixes were the most common models of morphemic structure of 
Lithuanian verbs.

investigations showed that primary verbs amount to one third of all verbs, verbs with one 
or two prefixes amount to 28 percent, verbs with a suffix amount to 15 percent, verbs with 
prefixes and a suffix amount to 12 percent of all verbs. in general verbs have no more than 
two compositional affixes.

although the diversity of morphemic structures of Lithuanian verb is great, the core of the 
usage is covered by 10 to 15 models (75 and 85 percent coverage respectively).
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Markus roduner 
Lietuvių kalbos inst i tutas

Moksl inių tyr imų kryptys: l ietuvių kalbos sintaksė, baltų kalbų 
sintaksė, istorinė sintaksė, arealinė lingvistika, translatologija.

aMbiPersonaLas – 
ar Ši kategorija tinka 
ir baLtų kaLboMs?
ambipersonal: a suitable category 
for the baltic Languages too?

a n otac i ja

Šiame straipsnyje nagrinėjama, kaip lietuvių ir – tik trumpai – latvių kalbose ambipersona-
lo kategorija realizuojama konstrukcijomis su neveikiamosios rūšies dalyviais. kadangi ambi-
personalas net vienoje ir toje pačioje kalboje gali būti reiškiamas įvairiomis priemonėmis, čia 
susitelkiama į konstrukcijas su neveikiamaisiais dalyviais. kaip tik ambipersonale, reiškiamame 
konstrukcijomis su neveikiamosios rūšies dalyviais, galima įžvelgti tam tikrą sugramatinimą. 
aptariama ir šių kalbų pasyvo sąsaja su minėta kategorija.

a n n otat i o n

this paper discusses the realisation of the ambipersonal using participle forms, traditionally 
called passive participles, in Lithuanian and – to a much lesser extent – Latvian. as different 
means can be used to express the category of the ambibersonal, we concentrate in this paper 
on constructions with passive participles as a mean of expressing the ambipersonal. this decision 
was made, as these constructions with neuter passive participles show a high degree of gram-
maticalisation. we further discuss the connection between the passive and the ambipersonal.

ĮVadas
 
sąvokos ambipersonalas autorystė priklauso suomių kalbininkui hannu tom-

mola (tommola 1993), ir atsirado jam nagrinėjant suomių ir estų kalbų diatezės 
(veiksmažodžio rūšies) problemas, plg. (1), (2).

 e s M i n i a i  Ž o d Ž i a i :  ambipersonalas, pasyvas, veiksmažodžio rūšis, baltų kalbos, arealinė 
lingvistika.

 k e y w o r d s : ambipersonal, passive, voice, baltic languages, areal linguistics.
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(1) suo.  Tanskassa  puhutaan   tanskaa.
  danija. Loc.1 kalbėti. aMb. Praes.  daniškai
  Danijoje kalbama daniškai (karlsson 2000: 190).

(2) est. Tehti    ära  suur  töö. 
  dirbti. aMb. Praet. lauk didelis darbas. noM.
  Nudirbta didelis darbas (tommola 1997: 3).

Šie pavyzdžiai gerai iliustruoja baltijos finų kalbų veiksmažodžio rūšies aiškini-
mo problemą. senesnėse baltijos finų kalbų gramatikose pasyvu vadinama katego-
rija greičiau primena vokiečių kalbos (ar kitų kalbų) beasmenį pasyvą (vok. un-
persönliches Passiv)2 ir gali būti sudaroma beveik iš visų tipų veiksmažodžių, net ir 
iš būsenos ar neakuzatyvinių3 (plg. lie. augama, krentama, užmiegama). Panašių 
konstrukcijų aptinkama ir daugelyje kitų kalbų, tačiau baltijos finų kalbose nėra 
gramatinių priemonių veikėjui įvardyti4 ir, priklausomai nuo veiksmažodžio valen-
tingumo, galimas tik dviasmenis arba vienasmenis „pasyvas“. tose kalbose ambi-
personalas sugramatintas.

suomių kalbos pasyvo problemiškumą vienas pirmųjų išsamiai nagrinėjęs wolf-
gangas schlachteris jau pačioje savo darbo iškalbingu pavadinimu Hat das Finnische 
ein Passiv („ar suomių kalba turi pasyvą“, schlachter: 1985) pradžioje cituoja balti-
jos finų kalboms – bet ne tik joms – taikytiną oswaldo szemerény (1970) teiginį, 
kad ypač svarbu skirti dviasmenę pasyvo konstrukciją nuo triasmenės, nes triasmenė 
(su įvardytu veikėju) esanti tik atitinkamo aktyvinio sakinio transformacija (taigi tik 
sintaksinis variantas), o dviasmenė (be įvardyto veikėjo) esanti reikalinga, kadangi 
veikėjo nebuvimas galįs turėti informacinės vertės (neapibrėžtas veikėjas, tyčia neį-

1 straipsnyje vartojamos santrumpos: acc. – akuzatyvas, Loc. – lokatyvas, noM. – nominatyvas, 
gen. – genityvas, aMb. – ambipersonalas, Praes. – esamasis laikas, Praet. – būtasis (kartinis) 
laikas, art. – artikelis, Pag. – pagalbinis veiksmažodis, PPP. – būtojo laiko neveikiamosios rūšies 
dayvis, PPa. – būtojo laiko veikiamosios rūšies dalyvis, kalbos: air. – airių, est. – estų, lat. – latvių, 
lie. – lietuvių, pranc. – prancūzų, suo. – suomių, vok. – vokiečių, val. – valų.

2 Plg. tommola (1997): „в структурном отношении данное яв ление рассматривалось традиционно 
как особый случай пассива: „им пер со нальный“ пас сив“.

3 tokių veiksmažodžių pasyvas daugelyje kalbų neegzistuoja, kadangi aktyvinio sakinio veiksnys yra ne 
veikėjas (agentas), o dažniausiai patiriantysis.

4 tiesa, estų kalboje tokia galimybė egzistuoja ir trečiasis narys gali būti įvardijamas konstrukcija su 
polinksniu pool(t) ‘nuo, iš […] pusės’ (plg. tauli 1983: 32). Manninen, hiietam (2005) savo straipsnyje 
taip pat pateikia pavyzdžių tiek iš estų (su jau minėtu polinksniu poolt), tiek iš suomių (su prielinksniu 
(toimesta ‘kieno nurodymu’) kalbos, kai veikėjas gali būti įvardijamas net ir vartojant sintetines („tikrą-
sias“) ambipersonalo formas arba sakinio semantika verčia taip suprasti. Šį reiškinį reikėtų toliau ištir-
ti didesnio tekstyno pagrindu, kad būtų galima nustatyti, kiek jis jau paplitęs tose kalbose ir ar toliau 
plinta ir duoda pradžią visaverčiam pasyvui.
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vardijamas veikėjas ir kt.). fredo karlssono suomių kalbos gramatikoje (karlsson 
2000: 187) rašoma, kad šios kalbos pasyvą geriau būtų vadinti „indefinitu“. kaip 
matome, nė vienas šių kalbininkų, aprašydamas baltijos finų kalbų neveikiamąją 
rūšį, nebuvo linkęs ją sutapatinti su žinomesnių Vakarų europos5 kalbų pasyvu.

kalbotyroje tokie ambipersonaliniai sakiniai kaip (1) tradiciškai vadinti beasme-
niais pasyvais, kadangi nėra atvirai įvardijamo veikėjo / patiriančiojo. tačiau tai 
problemiška dėl jų sudaromumo iš visų tipų veiksmažodžių. o apibūdinimas kaip 
impersonalo (plg. holvoet 2001, blevins 2003 ir kt.) yra problemiškas semantiniu 
atžvilgiu, nes veikėjas / patiriantysis neįvardijamas tik sakinio paviršiuje, tačiau iš 
konteksto suprantamas kaip ‘gyvas’ arba net ‘žmogus’ – pavyzdyje (1) tai yra dani-
jos gyventojai. dėl to sąvoka ambipersonalas (su ambivalentišku veikėjo / patirian-
čiojo referentu) labiau atitiktų šį reiškinį. be to – žr. kitoje pastraipoje – tai leidžia 
palyginti ambipersonalo raišką įvairiomis priemonėmis, ne tik veiksmažodžio for-
momis, pasaulio kalbose6 .

Pats tommola (1997) diskusijoje dėl ambipersonalo kategorijos savo pirmtaku 
įvardija igorį Melčuką, pasiūliusį „diatezes, kuriomis supresuojami aktantai, pava-
dinti „supresyvu“ (Mel’čuk: 1991: 65). ir tommola vartoja savoką supresyvas (plg. 
jo 1993 m. straipsnio pavadinimą), tačiau taip vadina supresyvizacijos, sintaksinės 
operacijos, kuria supresuojamas aktantas, rezultatą, o ambipersonalu – semantinę-
pragmatinę kategoriją, kuri gali būti reiškiama įvairiomis konstrukcijomis, pvz., 
sugramatinama atskiromis veiksmažodžio formomis kaip suomių ir estų kalbose. 
ambipersonalo apibūdinimas kaip semantinės-pragmatinės kategorijos – kaip tei-
ginių, kuriuose veikėjas neįvardijamas (supresuojamas), tačiau referentiškai identi-
fikuojamas arba konkrečiai, arba kaip generinis – leidžia tommolai (1997) be su-
gramatinto ambipersonalo baltijos finų kalbose aptarti įvairių europos kalbų stra-
tegijas ambipersonalui reikšti, tarp jų antrojo vienaskaitos veiksmažodžio formą 
(pvz., rusų kalboje), atskirus ambipersonalinius įvardžius (pvz., vok. man, pranc. 
on), sangrąžines veiksmažodžio formas (pvz., italų, švedų kalbose) ir kt. taigi am-
bipersonalo raiškos priemonių esama gana įvairių, veiksmažodžių rūšies formų 
atžvilgiu jie taip pat nevienareikšmiai – vartojamos ir pasyvinės, ir sangrąžinės, ir 
aktyvinės veiksmažodžio formos.

Šiame straipsnyje bus susitelkta į baltų, daugiausia lietuvių, kalbų pasyvinių 
formų vartojimą ambipersonalui reikšti. 

5 „Žinomesnių“, kadangi kitame europos kalbų pakraštyje keltų kalbų vienos iš „pasyvų“ formų 
funkcija taip pat yra čia aprašytoji, plg. val. siaredir (kalbėti aMbP. Praes.) cymraeg (‘vališkai’) 
yma (‘čia’) – „čia kalbama vališkai“ ar air. Labhraítear (‘kalbėti’ aMbP. Praes.) Gaeilge anseo – 
„čia kalbama airiškai“.

6 Panašus atvejis raiškos įvairumo požiūriu yra evidencialumo kategorija.
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aMbiPersonaLas 
LietuVių kaLboje

  
kodėl šiame darbe pradedama argumentuoti nuo baltų kalboms kaimyninių 

finų kalbų? ogi todėl, kad ir baltų kalbų neveikiamosios rūšies aiškinimas kaip 
visaverčio pasyvo yra bemaž toks pat problemiškas, kaip ir baltijos finų. 

Visaverčiu pasyvu, sutinkant su jau minėtais autoriais, šiame straipsnyje vadi-
namas tik triasmenis pasyvas, t. y. toks, kuriame aktyvinio sakinio tiesioginis pa-
pildinys iškeliamas į veiksnio poziciją, o veikėjas (aktyvinio sakinio veiksnys) įvar-
dijamas prielinksnine konstrukcija arba netiesioginiu linksniu – toks, koks aptin-
kamas daugelyje (dabartinių) Vakarų europos kalbų:

(3a)   vok.  Der    Mann   schlägt    
 art. Masc. noM. vyras  mušti. Praes. 3. sg.
 den    Hund
 art. Masc. acc.  šuo. acc. sg.
 Vyras muša šunį.

(3b)  vok. Der   Hund   wird   vom
 art. Masc. noM. šuo. noM. sg. Pag. Praes. 3. sg. nuo
 Mann   geschlagen
 vyras   mušti. PPP.
 Šuo yra mušamas vyro.

nors teiginiai šuo yra mušamas vyro arba šuo yra vyro mušamas lietuvių kalbo-
je abu gramatiški, atitinka visas gramatikos taisykles, jie ne itin natūralus7. Pvz., iš 
202 tipiško galininkinio veiksmažodžio mušti, neretai cituojamo norint iliustruoti 
pasyvą, neveikiamosios rūšies esamojo laiko dalyvio8 mušamas dLkt pavyzdžių tik 
12 yra su veikėjo kilmininku. iš jų tik vieną galima būtų apibūdinti kaip pilną 
pasyvinį sakinį (pav. 4): 

(4) Pijau, Maleckis, kad ir profesorius, pats yra valdžios mušamas! 

kituose pavyzdžiuose neveikiamosios rūšies dalyvis vartojamas atributyviai (3) 
arba veikiantysis neįvardijamas (4).

7 Plg. ambrazas 2006: 492: „subjekto (agentinis) kilmininkas tose konstrukcijose [pasyvo su neveikia-
mųjų dalyvių vardininko derinamomis formomis – M. R.] vartojamas retai.“

8 Šiame straipsnyje daugiausia bus argumentuojama pavyzdžiais su esamojo laiko neveikiamosios rūšies 
dalyviais, kadangi konstrukcijos su būtojo laiko neveikiamosios rūšies dalyviais neretai vartojamos ir 
kitų kategorijų raiškai – pvz., rezultatyvo (plg. geniušienė 1988) arba evidencialumo (plg. holvoet, 
semėnienė 2004).
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(5) Dar ir dabar beveik kiekviename dienraštyje galima pasiskaityti apie vyrų mušamas, any-
tų skriaudžiamas ar nuo nepakeliamo gyvenimo nusižudžiusias, o kartais ir nužudytas 
jaunamartes.

(6) Žmogus buvo mušamas, smaugiamas, o jo namai – išversti, ieškant pinigų.

Pastarojo tipo sakiniai – be kilmininko linksniu įvardijamo veikėjo – dabar-
tinėje bendrinėje kalboje gana paplitę. nors kai kurie bruožai, tokie kaip daly-
vio derinimas su vardininku įvardijamu elementu (patiriančiuoju / pacientu), ir 
rodo, kad tiesioginis papildinys iškeliamas į veiksnio poziciją, tačiau retas veikė-
jo įvardijimas ir triasmenio pasyvo gana retas vartojimas rodo jo sąsają su ambi-
personalu. 

o teiginys (6), skirtingai nuo visaverčio triasmenio pasyvo, neturi tikrojo 
aktyvinio atitikmens. jo „aktyviniame“ atitikmenyje žmogų mušė, smaugė, o jo 
namus – išvertė, ieškodami pinigų taip pat neįvardytas veikėjas (jie). Veikėją iden-
tifikuoti pavyksta tik iš konteksto, kaip ir „pasyvinio“ sakinio (5) veikėją. tačiau 
tai toli gražu nereiškia, kad jis beasmenis, nes kaip ir pavyzdžio (1), čia veikia 
gyva, iš konteksto identifikuojama būtybė – šiuo atveju net labai aktyviai veikią 
nusikaltėliai. taigi šie teiginiai abu yra geri ambipersonalo kategorijos pavyzdžiai 
ir parodo, kad jo raiškai gali būti naudojamos įvairios kalbinės priemonės. 

tommola (1997) argumentuoja, kad ambipersonalo funkcija yra kitokia nei 
triasmenio pasyvo. Pastarajame tik keičiama aktualioji skaida, t. y. aktyvinio sakinio 
tiesioginis papildinys yra iškeliamas į veiksnio poziciją. dėl to pasyvas būdingas 
kalboms, kuriose jis yra priemonė aktyvinio sakinio tiesioginiam papildiniui tema-
tizuoti. o baltų ir baltijos finų kalbose tam užtenka argumentus sukeisti vietomis 
(Gediminas įkūrė Vilnių – Vilnių įkūrė Gediminas). björnas wiemeris (2001: 9) tei-
gia, kad tokių sakinių kaip Jokios klaidos nepastebėta arba Čia vakar buvo valgoma 
priskyrimas pasyvo kategorijai yra problemiškas, kadangi trūksta privilegijuoto 
sintaksinio argumento (angl. privileged syntactic argument). Lyginant teiginį Jokios 
klaidos nepastebėta su teiginiu Dvi klaidos pastebėtos aiškiai matyti, kad ir pastaro-
jo sakinio funkcija yra ambipersonalinė. abejuose teiginiuose veikėjas numanomas, 
tik supresuojamas. 

Vienas triasmenio pasyvo bruožų yra tas, kad jis dėl tiesioginio papildinio iš-
kėlimo gali būti sudaromas tik iš tranzityvinių veiksmažodžių. sakinių su netran-
zityviniais veiksmažodžiais pasyvizuoti negalima. Šiam teiginiui tariamai priešta-
rauja lietuvių kalbos konstrukcijos su netranzityvinių veiksmažodžių neveikiamosios 
rūšies dalyviais, plg. (7):

(7) Ekspedicijos nariai Lukina Jamos urve praleido keturias paras. Miegama buvo bazinėse 
stovyklose, kurios urve yra įrengtos 750 m ir 950 m gylyje (dLkt).  



ambipersonalas – ar ši kategorija tinka ir baltų kalboms?

111straipsniai / articles

triasmenio pasyvo sakinio su veiksmažodžiu miegoti dėl jo valentiškumo niekaip 
nepavyktų sudaryti. taip pat čia nėra galimybės tarinio sudėtyje esančio dalyvio 
derinti su kuo nors, nes nėra ko iškelti į veiksnio poziciją. 

tačiau tokie veiksmažodžiai kaip miegoti ar kosėti, nors yra intranzityviniai, kai 
kuriose kalbose, pvz., vokiečių, leidžiasi „pasivyzuojami“ kaip ambipersonalas (be-
asmenis pasyvas), plg. (8):

(8) es  wurde   auf  dem   Boden  geschlafen 
  Pag. Praet. 3. sg. ant art. dat. M. grindys  miegoti. PPP.
 buvo miegama ant grindų / miegojome ant grindų

Vokiečių kalboje sinonimiškai gali būti vartojama ir konstrukcija su ambiperso-
naliniu įvardžiu man, pvz. man schlief (miegoti Praet. 3. sg.) auf dem Boden. 
abiejuose teiginiuose miegantieji tik nėra įvardijami, tačiau numanomi – ekspedi-
cijos nariai, jei tai pasakoja ekspedicijos narys – mes. 

tokių veiksmažodžių veiksnys yra aktyvus (veikėjas), veiksmažodis vadinamas 
neergatyviniu. tačiau toje pačioje vokiečių kalboje sakinių su neakuzatyviniais 
veiksmažodžiais, tokiais kaip fallen (‘kristi’) ar ersticken (‘(už)dusti’), negalima „pa-
sivyzuoti“. Pvz., *es wurde in den Abgrund gefallen („buvo krentama į prarają“) yra 
negramatiškas sakinys, o lietuviškai jis visiškai gramatiškas, nors gal ir nelabai 
dažnas (Lket į užklausą krentama pateikiami tik 6 pavyzdžiai). netranzityvinių 
veiksmažodžių ambipersonalo formos yra aiškiai identifikuojamos – tai neveikia-
mosios rūšies dalyvių bevardės giminės formos.

kaip matėme, bendrinėje lietuvių kalboje triasmenis pasyvas egzistuoja, tačiau 
realizuojamas retai. o daugelyje tarmių paplitę sakiniai9 su nederinamais dalyviais 
dar labiau primena baltijos finų ambipersonalą, kadangi dalyvis nederinamas su 
nominatyviniu elementu:

(9)  laukai ariama (ambrazas 2001: 407)
(10) nu tai paminklas pastatyta (krokšlys, Varėnos r., ekspedicijos įrašas)

tokiuose sakiniuose tiesioginis papildinys žymimas vardininko linksniu, bet 
nėra iškeliamas į veiksnio poziciją, tarinio dalyvis su juo nederinamas. Žymėjimas 
vardininko linksniu nebūtinai reiškia iškėlimo į veiksnio poziciją, nes šiose tarmė-
se sakiniuose be atvirai reiškiamo veiksnio vardininkas vartojamas ir tiesioginiam 
papildiniui žymėti (plg. ambrazas 2001 ir ten nurodytą literatūrą). tokiu atveju ir 
derinimo nebuvimas nėra problemiškas, kadangi vardininkas žymi ne gramatinį 

9 jų pasitaiko ir tekstuose, tačiau, kaip ir vardininko objektas, daugiau ikikariniuose. tarp per 15 000 
pavyzdžių iš dLkt su bevardės giminės neveikiamaisiais dalyviais, rinktų disertacijai, pavyko aptikti 
tik vieną sakinį su čia minima struktūra.
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subjektą. tai patvirtina ir pavieniai pasitaikantys tarminiai pavyzdžiai, kuriuose 
patiriantysis žymimas ne vardininku, o galininku, plg. su geiniu iš dreivių medų 
kopama (ambrazas 1990: 205)10 .

konstrukcijose su bevardės giminės neveikiamosios rūšies dalyviais nebuvo ras-
ta pavyzdžių su pirmojo ar antrojo asmens (abiejų ar visų trijų skaičių) įvardžiais, 
sakinio su tiesioginiais papildiniais galininko linksniu – rodos, tuo atveju įmanomas 
tik ambipersonalas su derinamu dalyviu, plg. *mane buvo mušama – aš buvau mu-
šamas11. tai įdomu, nes suomių kalboje būtent šie įvardžiai ambipersonaliniuose 
sakiniuose reiškiami galininko linksniu, o daiktavardžiai vardininku.

be jau įvardytų priemonių, ambipersonalas lietuvių kalboje – kaip ir, pvz., ru-
sų kalboje – gali būti reiškiamas ir antruoju vienaskaitos asmeniu (kartais su pa-
pildomu žodžiu žmogus).

(11) rus.  Когда  влюблен,   не  замечаешь 
 kada mylėti PPP. noM. sg. M. ne pastebėti Praes. ind. 2. sg.
 недостатков  любимого    человека. 
 trūkumas gen. PL. mylimas gen. sg. M. žmogus gen. sg.
 Kai esi įsimylėjęs, nepastebi mylimo žmogaus trūkumų.

apibendrintą antrojo asmens vartojimą patvirtina ir tokie pavyzdžiai kaip vok. 
man (įv. aMb.) ist (‘būti’ Praes. 3. sg.), was (‘kas’ acc.) man isst (‘valgyti’ 
Praes. 3. sg.), kuris, kaip ir lietuvių atitikmuo esi, ką valgai, gali būti pasakomas 
ir antruoju asmeniu: du bist, was du isst. 

aMbiPersonaLas 
LatVių kaLboje

Latvių kalboje neveikiamosios rūšies formos sudaromos su pagalbiniais veiks-
mažodžiais tikt (rečiau ir tapt, kļūt, veiksmo pasyvais) arba būt ‘būti’ (būsenos pa-
syvais) ir -ts- dalyviais. kaip pabrėžia nicole nau (1997: 37, plg. ir holvoet 2001: 
370), beveik visi veiksmažodžiai gali būti pasyvizuojami12:

10 tokios konstrukcijos su būtojo laiko neveikiamaisiais bevardės giminės dalyviais ir galininkiniu papil-
diniu yra gana paplitusios ir kai kuriose slavų kalbose (plg. wiemer, giger 2005) – tai rezultatyvai.

11 ir airių kalbos ambipersonale aktyvinio sakinio papildinys nėra iškeliamas į veiksnio poziciją, plg. 
Maraíodh (‘žudyti’ aMb. Praet.) (léi) (‘su ja’) é (‘jis’ acc!): pažodžiui „nužudyta (su ja) jį“ – 
„jis buvo jos nužudytas, ji jį nužudė“.

12 axelio holvoeto (ten pat) minimas ribojimas, kad kitaip nei suomių kalboje, latvių kalboje negalima 
pasyvizuoti / ambipersonalizuoti jungties būti. tas pat galioja ir lietuvių kalbai – sakinys *būta gud-
raus / gudriam yra negramatiškas; tik prie jungties įvardijant ir veikėją, jis tampa taisyklingu: jo esama 
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(12) tur tika (Pag. Praet. 3P.) lasīti (‘skaityti’ PPP. noM. PL. M.) priekšā (‘priekyje’) visi 
toreiz esošie burlaku romāni un par raganām tika runāts (‘kalbėti’ PPP. noM. sg. M.).
Ten buvo perskaitomi visi tuo metu esantys burliokų romanai ir apie raganas kalbėta (nau 
1997: 38).  

(13) tad  tika   dalīts
tada Pag. Praet. dalinti PPP. noM. sg. M.
tada buvo dalinta(si).

nau teigia, kad ambipersonalas (pasyvas) sakytinėje kalboje vartojamas nedaž-
nai, ypač su pirmojo ar antrojo asmens veiksniais (1997: 38), sturla berg-olsen – 
kad pasyvo vartojimas latvių kalboje ribotesnis nei kalbose, kuriose žodžių tvar-
ka nustatyta (2001: 220). tačiau reikėtų atkreipti dėmesį, jog ambipersonalo 
funkcija ir čia yra tai, kad veikėjas žymimas kaip numanomas – ir gyvas, dažnai 
aš ar mes, plg. (13). tai galėtų paaiškinti faktą, kuris nau minimas ten pat: kad 
galima sujungti sakinį su „pasyvu“ ir beveiksnį sakinį su daugiskaitos 3 asmens 
veiksmažodžiu, plg. Vecākais brālis tika ievainots un viņu paņēma vācu gūstā – 
„Vyriausiasis brolis buvo sužeistas ir jį paėmė į vokiečių nelaisvę“. abu šie saki-
niai pagal čia išdėstytą kategoriją yra ambipersonaliniai ir dėl to gali būti kom-
binuojami.

bruožu, kad veiksmažodžio tranzityvumas beveik neturi reikšmės, norint jį „pa-
syvizuoti“, latvių kalba labai panaši ne tik į lietuvių, bet ir į kaimynines finų kalbas.

savybė, kuri latvių kalbai yra bendra su baltijos finų, tačiau ne su lietuvių 
kalba, yra tai, kad bendrinėje latvių kalboje, kaip ir daugelyje tarmių, prie „veiks-
mo pasyvo“ su pagalbiniu veiksmažodžiu tikt nėra galimybės įvardyti veikėjo (plg. 
berg-olsen 2001: 219, nau 1997: 38, holvoet 2001: 371). tačiau berg-olsen (ten 
pat), cituodamas endzelīną (1951: 984), pateikia pavyzdžių iš senesnių latvių teks-
tų, kuriuose veikėjas įvardijamas – vieną kartą kilmininko linksniu (kaip ir lietuvių 
kalboje), antrą kartą su prielinksniu no (‘nuo’):

(14) Balti man vaidziņi ne ūdeņa balināti [ . . .] asarām balināti no nelieša
Balti mano skruostukai ne vandens balinti […] ašaromis balinti priešo

tačiau šie pavyzdžiai abu yra ne veiksmo pasyvai. alfredas gātersas (1993: 295–
97) pažymi, kad latvių dainose asmeninis veikėjas beveik niekada neįvardijamas, ir 
pabrėžia konstrukcijų su -ts- dalyviais artumą konstrukcijoms su predikatyvais.  

gudraus. dar viena paralelė yra airių kalba, kurioje taip pat beveik visus veiksmažodžius galima am-
bipersonalizuoti, išskyrus sakinius su jungtimi is. „third, with the exception of sentences formed with 
the copular verb is, all irish sentences have an impersonal counterpart: this includes intransitives, 
copular sentences formed with the copular verb bí, and even passives, together with the expected 
transitive sentences; only transitive clauses have passive counterparts“ (noonan 1994: 5).



114

Markus roduner

acta Linguistica Lithuanica LXIV–LXV

holvoetas (2001: 332–335) atkreipia dėmesį į faktą, kad latvių kalboje šalia 3 dau-
giskaitos asmens ambipersonalui reikšti vartojamas ir vienaskaitos 3 asmuo13. tame 
pačiame straipsnyje įžvelgiamas ir skirtumas tarp abiejų 3 asmens formų vartoji mo – 
daugiskaita vartojama nereferentiniam, generiniam veikėjui išreikšti, vienaskaita re-
ferentiniam14. tame pačiame straipsnyje nurodoma dar kitų į pasyvą panašių kons-
trukcijų, kurios yra bendros latvių kalbai ir kaimyninėms finų kalboms. 

apie būsenos pasyvą, kaip ir lietuvių kalbos teiginius su predikatyviniais ta- 
dalyviais, dėl jų sąsajų su rezultatyvu ir predikatyvinėmis konstrukcijomis čia ne-
diskutuosime15 . 

aMbiPersonaLo raiŠka 
KAI KurIoSe KItoSe 
euroPos kaLbose

 
kaip minėta trečioje išnašoje, kitame europos pakraštyje, vakaruose, keltų kal-

bos taip pat turi sugramatintas ambipersonalo formas. Šiuolaikinė airių kalba net 
skiria du „pasyvus“ – ambipersonalą ir „tikrąjį“ pasyvą“ (plg. noonan 1994):

(12) Rinneadh   a  faire   agus  a  hadhlacadh.
daryti aMb. Praet. jo šermenys  ir jo  laidotuvės
organizuota jo šermenys ir jo laidotuvės / kažkas organizavo jo šermenis ir laidotuves16 
(nolan 2005: 3)

(13) Bhí sé á bhualadh aici17

buvo jis į+jo mušti-Vn. pas+ji
Jis buvo mušamas jos (noonan 1994: 6)

aiškiai matyti, kad airių kalboje – kaip ir kitose keltų kalbose – ambipersonalas 
sugramatintas, pasyvui reikšti yra atskiros raiškos priemonės. Pastarųjų – pasyvui 

13 kadangi baltų kalbose asmenuojamosios trečiojo asmens veiksmažodžio formos skaičiaus požiūriu 
nesiskiria, jis rėmėsi veiksmažodžių formomis, kur toks skirtumas yra, pvz., dalyviais.

14 Šiame kontekste būtų įdomu ištirti, ar lietuvių kalboje panašiai semantiškai skiriasi antrojo asmens 
vienaskaitos ir trečiojo asmens daugiskaitos ambipersonalo vartojimas.

15 Šia tema, kaip ir veikėjo įvardijimu kilmininku ar kitais linksniais / konstrukcijomis, yra nemaža lite-
ratūros, pvz., dėl veikėjo kilmininko žr. ambrazas 1990, holvoet 2000 ir ten nurodomą literatūrą.

16 „someone organised his burial and wake. [do’(x) cause [make’(x, a faire agus a hadhlacadh)]], where 
x is an unspecified individual of animate and human type, and interpreted as ‘(some)one’, that is, a 
specific (because they exist) indefinite person.“

17 Šis teiginys, pasakomas neįvardijant veikėjo, yra dviprasmiškas: Jis buvo mušamas arba Jis jį mušė .
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reikšti – giminingoje valų kalboje, kaip, pvz., latvių ar estų kalbose, yra keletas 
skirtingų konstrukcijų (plg. skrzypiec 2000). ir nors konstrukcija ambipersonalinė, 
vis tik esama priemonių joje supresuotam veikėjui išreikšti (ir tai primena ne tik 
baltų, bet ir germanų kalbas). 

ambipersonalas kaip semantinė-pragmatinė kategorija vienu ar kitu būdu reiš-
kiama daugelyje europos kalbų, pvz., vokiečių arba prancūzų, atskiru įvardžiu – vok. 
man, pranc. on18. tačiau reikia pabrėžti, kad ambipersonalo kategorijos vartojimo 
laukas tose kalbose nėra tapatus. dėl to gali kilti keblumų verčiant iš vienos kalbos 
į kitą. Šio straipsnio autoriui iš pažengusių vokiečių kalbos studentų teko išgirsti 
tokių sakinių kaip man hat in Mannheim studiert, lietuviško sakinio studijuota Man-
heime pažodinis vertimas: lietuviško sakinio ambipersonalas studijuota verčiamas 
atitinkamu ambipersonalo įvardžiu man. tačiau kitaip nei lietuvių kalboje, vokiečių 
kalboje įvardis man tokiu atveju negali būti vartojamas, nes vokiečiakalbis nesupras, 
kad jis gali reikšti ir aš19 . 

kaip tik šis lietuvių kalbos bruožas vėlgi turi atitikmenį suomių kalboje, ku-
rioje dėl to įvardis me (‘mes’) šnekamojoje kalboje jau gali būti vartojamas su 
ambipersonalo forma, paradigmoje pakeitusioje „tikrąją“ pirmojo daugiskaitos 
asmens formą (christen 1998: 52). tačiau nė vienoje iš baltų kalbų tokia kombi-
nacija – pirmojo daugiskaitos asmens įvardžio + veiksmažodžio ambipersonalo 
forma (*mes einama) – nėra vartojama. Pirmojo daugiskaitos įvardžio vartosena 
apibendrintai yra gerai suprantamas dalykas. kaip ir trečiasis daugiskaitos asmuo, 
šis įvardis gali pavadinti neapibrėžtą grupę žmonių ar visumą. ambipersonalo 
vartojimas vietoje pirmojo vienaskaitos asmens iš pirmo žvilgsnio kelia nuostabą. 
tačiau Masajoshi shibatanis (plg. schemą 1998: 97) nurodo, kad pasyvinės mor-
fologijos ambipersonalo vartojimas daugelyje kalbų ribojamas pagal gyvybingumo 
hierarchiją. Pvz., nepali kalboje jis leidžiamas tik tuomet, kai neįvardijamas, iš 
konteksto suprantamas veikėjas yra pirmasis asmuo. tai pagrįsta jo maksimalia 
veiksmo kontrole20 . 

18 beje, ir prancūzų kalboje neįvardijami veikėjai neretai yra mes, plg. on y va? „einame“, ar on a 
bien mangé „gerai pavalgyta, gerai pavalgėme“.

19 yra sakinių, kur ir vokiečių kalboje man gali būti interpretuojamas kaip ich (‘aš’) pakaitalas: 
Man (beasm. įvardis) hat (‘turėti’ 3 sg. Praes. akt.) halt so seine beziehungen – „visi gi 
turime savo ryšius“ (paž. „turima gi savo ryšius“). tačiau tai jau ypatingas atvejis, kur aš lygu 
visi mes. Plg. iš dLkt: Dar daugiau, dabar jau turima duomenų, kad tose platumose žiemos būdavo 
labai atšiaurios.

20 dėl lietuvių kalbos Masajoshi shibatanis (ten pat: 98) nurodo, kad kaip ambipersonalo veikėjus ji 
leidžianti tik žmones (angl. human). tačiau ir lietuvių kalboje galima rasti tokių pavyzdžių kaip lo-
jama (dLkt – 2 pav.) ar miaukiama (dLkt – 1 pav.), nors reikia pripažinti, kad tai pavieniai pa-
vyzdžiai.
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baltų kalbose ambipersonalui reikšti, kitaip nei kaimyninėse finų ar keltų kal-
bose, neegzistuoja viena sugramatinta veiksmažodžio forma. tik konstrukcijas su 
neveikiamojo dalyvio bevardės giminės dalyviu, latvių kalboje su nederinamu vy-
riškosios giminės dalyviu, galėtume vadinti „tikru“ ambipersonalu.

tačiau panašumas tarp baltų ir baltijos finų kalbų vis dėlto akivaizdus – abie-
jose kalbų grupėse ambipersonalas („beasmenis pasyvas“), kaip ir turėtų būti, gali 
būti sudaromas tiek iš tranzityvinių, tiek iš netranzityvinių veiksmažodžių – beveik 
nėra veiksmažodžių tipo ribojimo (ambipersonalas įmanomas net nuo tikrųjų ne-
akuzatyvinių veiksmažodžių ar nuo veiksmažodžio „būti“). Latvių kalboje tranzi-
tyvinių veiksmažodžių veikėjo / netranzityvinių veiksmažodžių patiriančiojo įvar-
dijimas ambipersonale (tik eigos pasyve) negalimas, lietuvių kalboje jis retas. tai 
suponuoja, kad ambipersonalas (kitur vadinamas impersonalas) yra bazinis, o trias-
menis pasyvas antrinis reiškinys21. be to, baltų kalbose, kaip ir suomių ar estų, 
ambipersonalas dažnai vartojamas ten, kur daugelyje Vakarų europos kalbų būtų 
vartojami sakiniai su veiksniu, reiškiamu įvardžiais mes arba aš . 

ŠaLtinis

DLKt – Dabartinės lietuvių kalbos tekstynas. Prieiga internete: donelaitis.vdu.lt.
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ambipersonal: a suitable category 
for the baltic Languages too?

s u M M a ry

in this paper, the author discusses, if the category „ambipersonal“ as postulated as a se-
mantic-pragmatic category with grammaticalised realisation in finnish and estonian by hannu 
tommola (1993, 1998) has its counterpart in the neighbouring baltic languages Lithuanian 
and – to a much lesser extent discussed – Latvian. the Lithuanian and Latvian – and the 
baltic finnic – passive share the feature that virtually any verb can be passivised. in both 
baltic languages constructions with neuter participles (Lithuanian) or non-agreeing masculine 
participles can be identified as ambipersonal, the easiest to identify being constructions with 
intransitive verbs. in Latvian as in the neighbouring finnic languages, the actor cannot be 
overtly named in constructions involving the auxiliary tikt, denoting actions not states. in 
Lithuanian, this is possible, also, as shown on the base of the electronic corpus of contempo-
rary Lithuanian, quite rare with constructions involving participles in -ma. we therefore can 
make the conclusion that the ambipersonal meaning is basic in the baltic languages and that 
the full three-argument passive is nearly not or weakly developed.

Įteikta 2010 m. lapkričio 30 d.

Markus roduner
Lietuvių kalbos institutas
P. Vileišio g. 5, LT-10308 Vilnius, Lietuva
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aLbrecht greuLe 
wissenschaft l iche for schungsr ichtungen: (besonders theo-
linguistik und geistliches Lied), textgrammatik, onomastik, histori-
sche syntax.

das geistLiche Lied 
iM forschungssPektruM 
der theoLinguistik
religinė giesmė teolingvistikos tyrimų spektre

a n M e r k u n g

theolinguistik beschreibt, wie es Menschen gelingt, mit sprache über das göttliche zu 
kommunizieren. eine aufgabe der theolinguistik besteht darin, eine taxonomie theolektaler 
texte aufzustellen. eine wichtige rolle spielen dabei Übersetzungstexte, z.b. Übersetzungen 
der bibel, die auch im volkssprachlichen gottesdienst verwendet werden. darüber hinaus 
spielen im gottesdienst seit der reformation im deutschsprachigen raum geistliche Lieder eine 
bedeutende rolle. aufgabe der theolinguistik ist es auch, die Liedtexte im hinblick auf ihre 
Verwendbarkeit im gottesdienst sprachkritisch zu analysieren.

a n n otat i o n

theolinguistics describes how humans manage to communicate about the divine using 
language. it is a task of theolinguistics to establish the taxonomy of theolectal texts. thereby, 
translation texts play an important role, e.g. translations of the bible, which are also employed 
in church services, held in the vernacular. furthermore, since the Protestant reformation, 
hymns have played an important role in church services within the german-speaking area. it 
is also a task of theolinguistics to analyse the song texts critically in terms of language with 
regard to the usability of these texts in church services.

1 . theoLinguistik 

„nicht noch eine bindestrich-Linguistik!“ ich verstehe diesen einwand gegen 
den terminus theolinguistik gut, ich habe auch lange mit mir gerungen, wie ich 

 s c h L Ü s s e L w ö r t e r : theolinguistik, religiöse sprache, sakralsprache, geistliches Lied, sprach-
kritik.

 k e y w o r d s : theolinguistics, religious language, sacred language, hymn, linguistic 
criticism.
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das, was mich an diesem bereich der sprachverwendung interessiert und fasziniert, 
bezeichnen soll. Zunächst habe ich dafür den terminus „sakralsprache“ verwendet; 
andere sprechen von „sprache der religion“ oder von „religiöser sprache“. in 
anbetracht der schier unübersehbaren thematischen fülle und des enormen for-
schungspotenzials, das sich mit der Zeit besonders jenseits der germanistik ange-
sammelt hat, wurde mir mehr und mehr klar, dass der terminus theo linguistik 
noch am ehesten geeignet ist, über nationalsprachliche und religionswissenschaft-
liche grenzen hinaus einigermaßen treffend zu benennen, um was es geht.

woher kommt das interesse an theolinguistischen fragestellungen? fragen wir 
uns, was eine kultursprache ist, dann sehen wir, dass der katalog der kriterien, 
nach denen eine sprache als kultursprache bezeichnet wird, ohne die aufnahme 
des kriteriums, ob es in ihr eine religiöse ausprägung oder ein religiöses register 
gibt, also – in anderer terminologie – ohne das kriterium der „sakralität“ nicht 
auskommt (greule 2004: 140f.). wer sich einen Überblick über die gestalt und 
entstehung der kultursprachen in europa verschafft (janich, greule 2002), wird 
feststellen, dass vielfach die Übersetzung der bibel in die „Volkssprache“, oft als 
folge der reformation, den entscheidenden impuls für das aufkommen einer 
standardsprache oder gar für die Verschriftlichung der Volkssprache überhaupt war. 
die deutsche „einheitssprache“ ist dafür das beste beispiel.

das heißt im rahmen der Varietätenlinguistik formuliert, dass es nach allen 
sprachgeschichtlichen erfahrungen in jeder sprachgemeinschaft, die sich ja jeweils 
über eine historische einzelsprache definiert, eine mehr oder minder stark ausge-
prägte, durch eine oder mehrere religionen definierte sprachdomäne gibt. ihre 
Manifestation im Varietätengefüge kann man „theolekt“ nennen. dieser kann 
gesprochen, gesungen und geschrieben realisiert sein. wenn ich religion als bin-
dung des und der Menschen an ein – gewöhnlich Gott (griechisch theós) genann-
tes – personal-transzendentes wesen verstehe, dann ist theolinguistik die wissen-
schaft, die sich mit den sprachformen befasst, in denen die Menschen diese be-
ziehung zum theos ausgedrückt haben und ausdrücken.

in die forschung eingeführt wurde der terminus „theolinguistik“ von jean-
Pierre van noppen, der ihn Mitte der 1970er jahre zum ersten Mal gebrauchte und 
in späteren arbeiten immer präziser definiert hat. 1995 schreibt van noppen:

theolinguistics seeks to describe how human discourse may be employed to refer to 
the divine, and beyond that, how language operates in „religious“ situations in man-
ners which may not meet the narrow standards of direct, univocal reference, but which 
nevertheless operate with a logic which can be demarcated in terms of known linguis-
tic processes (metaphor, speech acts, ...)

Zur eigentlichen Verbreitung und rezeption des terminus trug david crystal 
bei, der „theolinguistik“ 1987 in The Cambridge Encyclopedia of Language (deutsche 
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ausgabe 1993): „theolinguistik. die untersuchung der sprache von bibelgelehrten, 
theologen und anderer mit religionstheorie und -ausübung befasster Personen“. 
nach wie vor stammen, wenn man das internet zu rate zieht, die meisten belege 
für den gebrauch dieses terminus aus den englischsprachigen Quellen.

an dieser stelle muss der programmatische aufsatz von andreas wagner Theo-
linguistik? – Theolinguistik! (wagner 1999) hervorgehoben werden. in diesem lei-
denschaftlichen Plädoyer für theolinguistische forschung zeigt wagner Vorteile 
auf, die sich aus der Zusammenarbeit von Linguisten und theologen für beide 
disziplinen ergeben könnten. Zielgerichtet thematisiert er zahlreiche forschungs-
lücken und postuliert konkrete forschungsprojekte. 

Von der theolinguistischen forschung ist keine religion ausgeschlossen, weder 
die so genannten heidnischen (vorchristlichen) noch die naturreligionen. allerdings 
ist der terminus „theolinguistik“ gerade in dieser hinsicht nicht unproblematisch. 
Theos steht ja für gott (im Monotheismus) bzw. götter (im Polytheismus) in per-
sonaler gestalt; somit würde theolinguistik – zumindest, wenn man sich von der 
etymologie dieses wortes leiten lässt, – religionen ausschließen, welche z.b. Ma-
na verehren, d.h. eine welt durchdringende, eben nicht personale, übernatürliche 
Macht bzw. energie. außerdem liegt auf der hand, dass theolinguistik – verein-
facht gesagt – im grenzbereich zwischen Linguistik und theologie anzusiedeln ist, 
genauso wie sich ethno-, Psycho- oder soziolinguistik an der grenze zwischen 
Linguistik und – entsprechend – ethno-, Psycho- und soziologie bewegen. nur 
weist der terminus „theologie“ ein sehr markantes Profil auf: er leitet sich zwar 
aus der hellenistischen (kultisch-mythischen) tradition her, wurde aber im 4. jahr-
hundert in den christlichen sprachgebrauch einbezogen. wegen seiner rückbezo-
genheit auf „heidnische“ wurzeln dauerte es dann immerhin noch acht jahrhun-
derte, bis er zum oberbegriff für die wissenschaftliche beschäftigung mit glau-
bensfragen der christlichen tradition werden konnte, doch ist er heute ausgerech-
net in dieser tradition am stärksten verankert. Zugespitzt formuliert wäre „theo-
linguistik“ also ziemlich euro- und sogar christozentrisch. daher ist hier auf dau-
er eine konsensfähige Lösung dringend notwendig, damit nicht der eindruck 
entsteht, eine einzige tradition möchte die gesamtheit der wissenschaftlichen 
reflexion über die religiöse sprache für sich in anspruch nehmen – ein einwand, 
der verstärkt aus anthropologischen, ethnologischen und zum teil religionswissen-
schaftlichen reihen kommt.

diesen konsens vorausgesetzt soll theolinguistische forschung keine sprache 
und keine religion aus der untersuchung ausschließen. unter „sprachen“ werden 
nicht nur standard- oder schriftsprachen verstanden; untersuchungsgegenstand 
sind grundsätzlich alle menschlichen Äußerungen, die eine theolektale kommu-
nikationssituation konstituieren oder aus einer theolektalen kommunikationssi-
tuation hervorgehen. Zudem ist die theolinguistik nicht auf die synchronie be-
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schränkt, sie hat durchaus auch historische tiefe. so wie es den Vergleich in der 
historischen tiefe gibt, kann es auch den interlingualen, kontrastiven Vergleich 
ebenso geben wie den interreligiösen. ich meine mit letzterem, dass beispielswei-
se, wie schon geschehen, das jüdische gebet mit dem christlichen verglichen wird. 
in diesen bereich gehört das große Problem der Übersetzung kanonischer texte 
in die Volkssprachen.

theolektale forschungen können in dem gesteckten, sehr weiten untersu-
chungsrahmen auf allen ebenen des sprachsystems erfolgen, also auf der ebene 
der Phonetik (z.b. rhetorik bei der Predigt, aber auch gesänge), der graphetik 
(z.b. tetragramm), der Morphologie (z.b. sakralität markierende Morpheme), der 
Lexik, der syntax, der Phraseologie, der textgrammatik (z.b. textgrammatik des 
gebets) und der Pragmatik. nicht zu vergessen ist die kategorie theonym, die 
sich mit den namen und beinamen von gott und göttern befasst. ebenso kann 
die untersuchung die theolektalen textsorten betreffen, auch wenn wir noch lan-
ge nicht über eine halbwegs verbindliche taxonomie theolektaler textklassen ver-
fügen; auf sie – religion für religion und sprache für sprache – hinzuarbeiten, 
ist eine der zukünftigen aufgaben der theolinguistik.

die komplexität einer solchen taxonomie entspricht durchaus der komplexität 
des terminus „theolekt“, den ich mit dem älteren terminus „religiöse sprache“ 
gleichsetzen möchte. angesichts dieser komplexität sind die nachfolgenden Über-
legungen zu möglichen kategorien theolektaler textklassen logischerweise unvoll-
ständig und beruhen hauptsächlich auf den bislang gemachten erfahrungen im 
bereich der christlichen religion.

1. relativ einfach abzugrenzen ist die kategorie kanonischer texte, zu der 
etwa die bibel und ihre Übersetzungen, die thora, der koran u.a. – ähnlich 
grundlegende – schriften gehören.

2. deutlich heterogener ist der kultisch-rituelle bereich, zu dem alle texte und 
textexemplare gleich welcher sprache gerechnet werden können, die in 
gottesdienst und andacht verwendet werden. das spektrum dieser texte 
reicht für einen katholischen gottesdienst (als beispiel) von den in hierati-
scher sprache verfassten festen bestandteilen der Liturgie, über kanonische 
texte, die als Lesungen vorgetragen werden, über die Predigt, die sich sehr 
verschiedener Varietäten einer sprache bedienen kann, des weiteren über 
oft durch archaismen gekennzeichnete kirchenlieder, bis hin zu spontanen 
fürbitten (z.b. in einem kinder-, jugend- oder gruppengottesdienst), die 
verstärkt in einer religiösen umgangssprache formuliert werden.

3. der nächste bereich wäre die persönliche gotteserfahrung des einzelnen, 
die sich am ehesten in privaten (oft selbstständig, spontan formulierten) 
gebeten und den sog. Zeugnissen, aber auch in gegen gott rebellierenden 
aussagen ausdrückt.
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4. ein bereich für sich ist der amtssprachliche bereich für den fall, dass eine 
religion institutionalisiert ist.

5. nicht scharf voneinander zu trennen sind der religionsdidaktische und der 
theologisch-wissenschaftliche bereich, in dem in einer besonderen ausprä-
gung des theolekts gesprochen und geschrieben wird.

6. nicht zuletzt soll hier auch der künstlerische bereich hervorgehoben werden 
mit den texten der religiösen dichtung bzw. des religiösen (in dem fall 
aber nicht theologisch-wissenschaftlichen oder publizistischen) schrifttums. 
da es nicht selten gerade die persönliche gotteserfahrung ist, die einen 
dichter oder einen schriftsteller inspiriert, können solche texte durchaus 
die form eines gebets oder eines Zeugnisses annehmen.

7. wenn wir uns dann noch an die „religiöse“ sprache in den Massenmedien 
heranwagen möchten, stellen wir zwar weitere besonderheiten aber auch 
zahlreiche Überschneidungen mit den bisher genannten bereichen fest.

so wird aus dieser Zusammenstellung ersichtlich, dass die frage nach der ta-
xonomie theolektaler texte vor allem die frage nach kriterien bzw. nach einem 
kriterienkatalog ist. der weit verstandene kommunikative kontext, Varietät, sti-
lebene, funktion, intentionalität oder Medium – sie alle (und sicherlich noch 
viele andere Variablen) spielen hier mit. es gilt herauszuarbeiten, wie dieses ge-
füge letztendlich aussieht und was es tatsächlich hergibt.

2. theoLinguistische forschung   
in der PraXis

den fortgang der theolinguistischen forschung beschreibe ich aus meinem 
eigenen erleben: aus der Perspektive eines germanistischen sprachwissenschaftlers 
und Philologen. aus dieser Perspektive ist allerdings zu berichten, dass die be-
schäftigung mit „religiöser“ sprache in der germanistischen Linguistik der gegen-
wart und jüngeren Vergangenheit sehr klein geschrieben wird – um nicht zu sagen 
ignoriert wird, obwohl – wie ich oben angedeutet habe – die „theoglossie“, wie 
man das sprechen zu oder über gott auch nennen könnte – essentiell zur be-
schreibung des sprachkulturellen niveaus einer sprachgemeinschaft gehört. es 
scheint sich insofern ein umdenken anzubahnen, als vor kurzem ein wichtiger 
sammelband Sprache und Religion erschienen ist, der den aktuellen forschungsstand 
zusammenfasst (gerber, hoberg 2009). 

gleichsam ein dauerbrenner germanistischer forschung sind die sehr wichtigen 
forschungen zur sprache von Luthers bibelübersetzung. in diesen bereich wurden 
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allmählich auch die von Martin Luther verfassten Liedtexte einbezogen (siehe un-
ten kapitel 4). das theolinguistisch wichtige ergebnis dieser untersuchungen ist 
die feststellung, dass die deutsche Volkssprache nicht nur den titel „vierte heilige 
sprache“ erhielt, sondern auch zur sprache des evangelischen gottesdienstes wur-
de. damit war für die evangelischen kirchen das Problem, mit dem sich die katho-
lische kirche bis zum 2. Vatikanischen konzil herumschlug, vom tisch, nämlich 
das Problem, die Liturgie in einer fremden und toten sprache feiern zu müssen.

welche attraktivität das Übersetzen der bibel für germanisten noch immer hat 
und welche brisanz für das interkirchliche Verhältnis darin verborgen liegt, zeigen 
die Probleme beim entstehen der „einheitsübersetzung“. noch 2005 ist eine Pres-
semitteilung der ekd mit den dramatisch klingenden worten überschrieben: „evan-
gelische beteiligung an der ‚einheitsübersetzung’ der bibel nicht mehr möglich“ 
es ging um die revision der einheitsübersetzung vor dem hintergrund der rigi-
den römischen instruktion „Liturgiam authenticam“ von 2001.

die instruktion Liturgiam authenticam war es, die das umfangreiche großprojekt 
der Messbuchrevision („Messbuch 2000“) zum scheitern brachte. im jahre 1988 
setzte die „internationale arbeitsgemeinschaft der liturgischen kommissionen im 
deutschen sprachgebiet“ eine studienkommission ein, die letztlich eine neuauf-
lage des deutschen, nach dem ii. Vaticanum geschaffenen Messbuchs von 1975 
vorbereiten sollte. Über meine arbeit in der kommission habe ich mehrfach be-
richtet. die revision und neu-Übersetzung tausender liturgischer texte, die von 
den ungefähr 10 Mitgliedern der ag3 geleistete arbeit, war schlussendlich – lei-
der – für den Papierkorb bestimmt.

allerdings lernte ich im rahmen des Projekts „Messbuch 2000“ auch die for-
schungslage zur polnischen sakralsprache kennen. ein Vergleich der deutschen 
forschung mit der polnischen ist äußerst aufschlussreich. sie stehen zueinander 
in krassem gegensatz.

erstens sind es in Polen die Polonisten, welche die theolinguistische forschung 
vorantreiben.

Zweitens wird sie, nachdem die erforschung der religiösen sprache in Polen 
vor der wende so gut wie verhindert war, jetzt umso dynamischer betrieben. die 
religiöse sprache ist inzwischen zu einem der populärsten untersuchungsgegen-
stände schlechthin in der polnischen Linguistik geworden. es existiert jede Men-
ge kleinerer und größerer studien zu einzelnen religiösen textsorten (gebet, Pre-
digt, kirchenlied, bibelübersetzungen); es werden viele wichtige theoretische und 
praktische aspekte sowohl synchron als auch diachron verfolgt; und wenn auch 
mehrere bereiche erst in ansätzen erforscht sind, sind die nötigen kapazitäten 
vorhanden und günstige rahmenbedingungen für die weiterentwicklung geschaf-
fen. drittens finden in Polen zyklisch große interdiziplinäre konferenzen zur re-
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ligiösen sprache statt. einige von ihnen verstehen sich als ein forum zu verschie-
densten theolinguistischen fragen, andere stellen eine erscheinungsform oder 
einen aspekt der religiösen sprache, z.b. die sprache der katechese, die religiöse 
sprache in den Medien, funktionen einzelner theolektaler textsorten, in den 
Vordergrund. Viertens sind die wissenschaftlichen bemühungen um die religiöse 
sprache in Polen inzwischen auch institutionell verankert. es gibt eine (interdis-
ziplinär und ökumenisch zusammengesetzte) kommission für religiöse sprache, 
die im rat für Polnische sprache am Präsidium der Polnischen akademie der 
wissenschaften angesiedelt ist. die kommission geht einschlägigen Projekten ge-
zielt nach und die forschungsergebnisse werden dann veröffentlicht. eine detail-
lierte darstellung bei greule, kucharska-dreiß, Makuchowska 2005.

aus dem Vergleich mit der Lage der forschung in deutschland und in der 
Zusammenarbeit mit polnischen theolinguistinnen entstand die idee, der theolin-
guistischen forschung einen internationalen rahmen zu geben. der internationale 
arbeitskreis, der zum ersten Mal 2006 in breslau dann jährlich in bochum, kou-
vola, jena, freiburg und Prag tagte, hat es sich zur aufgabe gemacht, die erforschung 
der vielfältigen erscheinungen religiöser sprache in europa zu fördern. die ergeb-
nisse der tagungen werden in der buchreihe Theolinguistica, herausgegeben.

3 . iM ZentruM der theoLinguistik:  
die sPrache der Liturgie

Liturgie bezeichnet generell religiöse rituale zur Verehrung gottes und zur 
stärkung des gemeinschaftlichen glaubens. sie wird vollständig sprachlich realisiert. 
deshalb ist es unerlässlich, die sprache der Liturgie genau zu untersuchen, und 
gerade ein sprachwissenschaftlicher blickpunkt kann dabei sehr aufschlussreich und 
fruchtbar sein.

während in den reformatorischen kirchen die deutsche sprache als sprache 
des gottesdienstes auf eine lange tradition zurückblicken kann, blieb in der rö-
misch-katholischen kirche das Latein, eine „tote“ sprache, die sprache des got-
tesdienstes. die bei der Liturgie verwendeten texte, ihr sprachstil und die frage 
ihrer klassifikation waren hier verständlicherweise kein thema für die germanistik, 
der wissenschaft von einer „lebenden“ einzelsprache, ihrer geschichte und ihrer 
sprachkultur. die gravierende Änderung brachte das ii. Vatikanische konzil (1962-
1965), das den gebrauch der Volkssprache in der Liturgie als für das Volk nicht 
selten sehr nützlich anerkannte.

Zu den sprachwissenschaftlichen Voraussetzungen einer Lehre von den liturgi-
schen text- und redesorten, vor allem im bezug auf den katholischen gottesdienst, 
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gehört das wissen um folgende grundlegende kategorien: (1) ritualität des got-
tesdienstes, (2) kommunikative struktur des gottesdienstes, (3) erscheinungswei-
sen der sprache im gottesdienst.

bei den erscheinungsweisen, in denen sprache im gottesdienst vorkommt, wer-
den unterschieden: (1) Mehrsprachigkeit, (2) texthaftigkeit, (3) gesprochene spra-
che, (4) geschriebene sprache, (5) gesungene sprache. Zur gesungenen sprache 
gehören neben der für die Liturgiewissenschaftler wichtigen kantillation die für die 
hymnologen und sprachwissenschaftler interessanten texte der kirchenlieder.

Mit der gründung des interdisziplinären arbeitskreises gesangbuchforschung 
an der universität Mainz 1991 und der anschließenden einrichtung eines gesang-
bucharchivs an derselben universität bekam die erforschung des kirchenliedes 
und der sprache des kirchenliedes in deutschland nicht nur eine heimstätte, 
sondern von dort gehen auch entscheidende forschungsimpulse aus. Man kann 
behaupten, dass durch die einrichtung des graduiertenkollegs Geistliches Lied und 
Kirchenlied interdisziplinär (1996-2005) Mainz zum Zentrum der hymnologischen 
forschung in deutschland wurde. ausgesprochen sprachwissenschaftliche Mono-
graphien zur sprache des deutschen kirchenliedes sind daraus zwar nicht hervor-
gegangen, aber die sprachwissenschaft findet gehör und ihr wissen trägt zur 
erhellung der thematik bei, wie z.b. aus dem standardwerk Geistliches Wunderhorn 
(becker 2001) hervorgeht. desgleichen beteiligen sich sprachwissenschaftler an 
der „gotteslob“-revision. gefordert ist hier in erster Linie die sprachkritik und 
besonders sprachwissenschaftlich fundierte kritik am neuen geistlichen Lied. 

4 . das geistLiche Lied – aLt und neu

 4 .1 . geschichte

gegenstand der folgenden darstellung sind die texte der geistlichen Lieder, 
die auch kirchenlieder genannt werden und im Zeitraum zwischen circa 1450 und 
circa 1550 (erstmals) überliefert sind. als das älteste deutschsprachige kirchenlied, 
sieht man vom althochdeutschen Petruslied ab, gilt „christ ist erstanden“. nicht 
nur das initium, sondern den gesamten text des ursprünglich einstrophigen, vier-
zeiligen Liedes und eine vollständige aufzeichnung der neumen bietet erstmals 
eine klosterneuburger handschrift des 14. jahrhunderts (faksimile bei becker 
2001: 29). der älteste nachweis, dass und wo „christ ist erstanden“ vom Volk 
(„populus“) gesungen wurde, findet sich im salzburger Liber ordinarius um die 
Mitte des 12. jahrhunderts: in das ende der Matutin (nachtgottesdienst) des oster-
sonntags wurde ein „osterspiel“ integriert, ein gang zum „heiligen grab“, an 
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dessen höhepunkt die Verkündigung der auferstehung für klerus und Volk er-
folgte. die antwort der gemeinde auf die botschaft der auferstehung war das Lied 
„christ ist erstanden“. „gemeindegesang ist hier ein integraler bestandteil der 
Liturgie, amtlich geregelt, bewusst konzipiert und organisch eingefügt in deren 
ablauf, keineswegs inoffizielle ‚Zutat’, die beliebig weg gelassen werden könnte“ 
(Praßl 2000: 36). 

welche Lieder wann im kirchenjahr von der gemeinde in der Messe gesungen 
wurden bzw. werden sollten, teilt der Pfarrer Paul gössel in dem zwischen 1419-
1437, also vorreformatorisch, von ihm verfassten Pfarrbuch (pagina 92v) der ge-
meinde gebenbach unweit amberg mit: von Lichtmess bis Palmsonntag Nu bitte 
wir den heilig(e)n geist, ferner Sancta maria muter reyne meid / alle vnß(er) not die 
sey dir geklaid und des helf uns sancta maria; in der Zeit von ostern bis Pfingsten 
Crist ist erstanden und Also her ist dieser tag / das den nyemend mit lobe erfullen 
mag; in der weihnachtszeit: vns ist geborn ein kind (greule 1998: 386).

Martin Luther begann 1523 mit dem dichten und komponieren deutscher 
geistlicher Lieder. in seinen Überlegungen zur neuordnung des gottesdienstes 
äußerte er den wunsch nach möglichst vielen deutschen Liedern, die das Volk im 
gottesdienst singen sollte. in genf führte 1542 calvin den kirchengesang mit 
einem Psalmlied (vor und nach der Predigt) ein und sorgte dafür, dass 1562 ein 
vollständiger Liedpsalter entstand.

es handelt sich bei den kirchenliedern, die vom „Volk“ auswendig gesungen 
wurden, um sprachdenkmäler, deren kommunikativer radius dank ihrer weiten 
Verbreitung und ihrer beliebtheit über dialektale und konfessionelle grenzen hin-
weg reicht. deshalb waren sie seit dem 16. jahrhundert sehr wahrscheinlich auch 
am sprachausgleich und an der entstehung der neuhochdeutschen schriftsprache 
beteiligt. hierzu besteht aber noch erheblicher forschungsbedarf.

 4.2. Überlieferung

„kirchenlied und gesangbuch erleben im 16. jahrhundert eine blütezeit. Vie-
les, was schon im Mittelalter herangewachsen war, kam mit hilfe der reformation 
neu zur blüte. die lebhafte entfaltung des volkssprachlichen kirchengesangs und 
der daraus erwachsenen gesangbücher hat auch eine technische Voraussetzung: die 
erfindung des buchdrucks 1492 und die erfindung des notendrucks mit beweg-
lichen typen um 1520“ (Möller 2000: 69).

die Überlieferung der texte erfolgte auf unterschiedliche arten: die frühesten 
sind handschriftlich überliefert; später liegen die texte gedruckt vor. sowohl hand-
schriftliche als auch gedruckte Liedtexte kommen vereinzelt vor; meist sind sie 
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aber entweder mit anderen Liedtexten (in Liederheften, Liederbüchern, gesang-
büchern) oder mit texten anderer gattungen zusammen überliefert. die zunächst 
von Luther selbst und dann von seinen Mitstreitern geschaffenen Lieder wurden 
auf flugblättern verbreitet; sie sollten vom Volk im gottesdienst, im haus, aber 
auch auf der straße gesungen werden. bald wurde aber die sammlung einzelner 
flugblätter zu Liederheften notwendig. Mit dem Achtliederbuch (1523/1524) begann 
die reihe evangelischer gesangbücher mit noten. auf der katholischen seite er-
stellten Michael Vehe (1637) und johann Leisentritt (1567) gesangbücher (Möller 
2000: 69). der begriff gesangbuch, der sich erst Mitte des 18. jahrhunderts durch-
setzte, beinhaltet im allgemeinen eine sammlung von gemeindeliedern, die zum 
gottesdienstlichen gebrauch bestimmt sind. die angabe der Melodien zu den 
Liedtexten war nicht selbstverständlich. neben den Liedtexten finden sich in ge-
sangbüchern auch Vorreden, unterweisungen, gebete und register. 

 4 .3 . sprachliche analyse 

in den folgenden ausführungen greife ich beispielhaft auf Verdeutschungen der 
sieben worte jesu am kreuz in Liedform zurück. es handelt sich um handschrift-
liche bzw. gedruckte Liedtexte (siglen: h, P, L, w) aus dem Zeitraum von der 
Mitte des 15. bis zur Mitte des 16. jahrhunderts, die jeweils die bibel-stellen Lk 
23,34; Lk 23,43; joh 19,25; Mt 27,46; joh 19,28; joh 19,30; Lk 23,4 paraphrasie-
ren. die betreffenden jesus-worte sind zum Zweck der analyse aus dem kontext 
der jeweiligen strophen herausgelöst (greule 2009: 774f.).

4.3.1. Schreibung/Lautung, Reimstrukturen. aus den (ursprünglich) hand-
schriftlich überlieferten Liedtexten kann auf den schreibdialekt geschlossen werden. 
so ist zum beispiel text h aufgrund verschiedener graphien, besonders aber 
wegen der schreibungen Nymbar (= nim war) und fürbar (= für war), als bairisch 
einzustufen. das gilt nicht mit gleicher sicherheit für den in bayern gedruckten 
text L. auch bei sehr früh überlieferten texten ist schon bei der uns vorliegenden 
erstfassung mit einem Mischschreibdialekt zu rechnen. dies ist zum beispiel für 
die älteste fassung von „es kommt ein schiff geladen“ (1450) nachgewiesen (bek-
ker 2001: 61-63).

die e-apokope ist in den vier sieben-worte-texten vorhanden, aber nicht 
konsequent angewendet, was auch mit den erfordernissen des Versmaßes und der 
reime zu tun hat (h: ich..sag, im paradeys, hend; P: paradeysz, aber: yn deyne hen-
de; L: ich beger, sag ich; aber: im Paradeyse, in deine hennde; w: paradies, aber 
durchgehend heut).
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am Lehnwort lat. (in) paradiso lässt sich der stand der (vollzogenen) diphthon-
gierung von mhd. langem /i, u, ü/ um 1500 zeigen. h: paradeys, P: paradeysz, L: 
Paradeyse (aber w paradies); ebenso bei weib/weyb, mein/meyn, dein/deyn, sein/
seyn, pey/bey, Hewt/heuth/heut .

aus den reimen lassen sich mitunter schlüsse auf die aussprache ziehen. so 
reimt w <got> auf <hat> (= gerundetes /a/). bei der in h auf <mein> reimen-
den schreibung <thain> (statt thuoen) handelt es sich um eine hyperkorrekte 
schreibung, die dem Lautwandel mittelbair. /uo/ > /oa/ vor nasal gerecht zu 
werden versucht. 

4.3.2. Textkohärenz. Mit der textkohärenz wird der konstruktionale Zusam-
menhang eines textes oberhalb der sätze erfasst. die makrostrukturelle einheit 
des kirchenliedes ist die strophe. um die kohärenz herzustellen, stehen im we-
sentlichen zur Verfügung die Mittel der rekurrenz (wiederholung eines sprachlichen 
elements oder einer sprachlichen struktur, besonders referenz-rekurrenz = ko-
referenz und Merkmals-rekurrenz = isotopie) und der konnexion. 

bei mehrstrophigen Liedtexten ist es aufschlussreich, die kohärenz zwischen 
den einzelnen strophen (teiltexte des gesamttextes) herauszuarbeiten. beim drei-
strophigen Luther-Lied „Mytten wir ym leben synd“ wird die kohärenz der stro-
phen wesentlich durch strukturrekurrenz geschaffen (becker 2001: 87). abgesehen 
von der durch rhythmus und reimschema vorgegebenen identität der strophen 
wird die rekurrenz syntaktischer strukturen noch geschärft durch ausdrucks-
rekurrenzen: die Zeilen 1+2 bilden einen satz, der jeweils durch die Präposition 
Mitten yn eingeleitet wird. Zeile 3+4 bilden einen fragesatz, der mit einem w-
fragewort beginnt. Zeile 5 ist die antwort auf die frage in Zeile 3, mit nahezu 
identischer lexikalischer repetition du/dir – herr alleyn. die Zeilen 8-11 (trisha-
gion) sind in allen strophen identisch. Zeile 12+13 bilden einen satz nach dem 
Muster las/laß uns/unns nicht + infinitiv + vom infinitiv abhängiger Präpositio-
nalgruppe (Zeile 13).

4.3.3. Syntax. die sieben-worte-texte belegen überwiegend einfachsätze: Es 
ist nun alles das vollpracht (h), du wirst heut sein bey mir im Paradeyse (L), o vater, 
jch befehl dir nu meinen geist (w). das erste der sieben worte verlangt auch im 
Latein der bibel ein satzgefüge: Vergib jn (…) / wan sie nit wissen, was sie thain 
(h); Vergib jn das sy wissent nit / was sie an mir verbringen (die kausale konjunk-
tion fehlt, L); vergieb aus güttikeit / was disz volck thut aus vnwissenheyt (w).

bei Michael weißes Gesangbuch der Böhmischen Brüder (w) kommt man zu 
dem schluss, dass eine anzahl von ausdrücken weißes zu stehenden geworden 
sind und immer wiederkehren. es handelt sich um wortgruppen wie aus hertzens 
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grund, enge pforte, im höchsten thron. im unterschied zu den anderen sieben-
worte-texten h, P und L, die keine schmückende attribuierung kennen, zeigt 
sich die freie textgestaltung von Michael weiße auch in der ausschmückung der 
jesusworte durch wortgruppen. 

in L fällt die zweimalige Verwendung des adverbalen genitivs auf: Johannes sol 
dein warten; der (=Maria) solt du (=johannes) fleissig pflegen. die im ersten (non 
enim sciunt) und vierten (utquid dereliquisti me) der sieben worte im Lateinischen 
markierte kausalität wird unterschiedlich wieder gegeben: 1. enim: mit subjunkti-
on wan (h), wor (P); präpositional aus vnwissenheyt (w) und gar nicht (L); 2. 
utquid: wie (h, L), wy (P), warumb (w).

4.3.4. Lexik. der biblische wortschatz (einschließlich des Lehnwortes paradeys) 
in den sieben-worte-texten, deren Verfasser sich auf bibelübersetzungen gestützt 
haben dürften, verwundert nicht. nur w formuliert freier gegenüber der biblischen 
Vorlage. w verwendet das adjektiv lustig in der bedeutung ‚lustvoll’ als attribut 
zu paradies und belegt damit, dass der bedeutungswandel zur neuhochdeutschen 
bedeutung noch nicht vollzogen war. w verwendet wie P weibesbild (lat. mulier) 
mit bezug auf Maria unter dem kreuz, was ebenfalls belegt, dass die heutige ab-
wertende konnotation dieses ausdrucks, der ins Mittelhochdeutsche reicht, noch 
nicht vorhanden war. die einbettung der jesus-worte in den umgebenden Liedtext 
geschieht ausschließlich sprachlich durch redeeinleitungsverben. hier herrscht 
eine unterschiedliche Vielfalt, die dadurch entsteht, dass die redeeinleitungen zum 
teil emotional konnotiert wurden: sprach, schray die wart, mit lauten schreyen (h); 
sprach, we claget, ruft, bekannt, vorhieß (P); sprach, sagt, ruefft piierleych, redt, Hub 
ann (L); sprach, verhiesch, rieff laut (w).

die sieben-worte-texte bieten mit den jesus-worten stilisierte gesprochene 
sprache. interessanterweise weisen sie entsprechend auch unterschiedliche ge-
sprächspartikeln auf: während sie in P fehlen, in L (Fürwar) und in w (gewies) es 
nur eine gibt, werden sie in h zur bekräftigung der aussage mehrfach eingesetzt 
(gewiss, fürbar, warlich, doch). 

4.3.5. Morphologie. in den sieben-worte-texten sind folgende Verbformen 
belegt. 1. Person singular Präsens: ich..sag, enpfilch ich (h); <ich> befil (P); ich beger, 
sag ich, ich..empfilch (L); jch befehl (w) – 2. Person singular Präsens: wirstu, hast dw 
(h), du wirst, solst han (P); du wirst, solt du, hast du (L); du solt, verlestu (w) – 3. 
Person singular: ist, mich türstet (h); ist, mich dursth (P); ist, sol, mich dürst (L); thut, 
jst, sol, mich dürstett, ausweyst (w) - 3. Person Plural: sie . . wissen (h); sie wiszen, 
thun (P); sy wissent, sie verbringen (L). – imperativ singular: Vergib, Nymbar (h); 
vorgib, ny(m) war (P); thu(o)e, Vergib, nym(m) war, sich an (L); vergieb, sih (w).
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die sieben-worte-texte bieten mit ausnahme von w keine besonderheiten 
im bereich der wortbildung, was mit ihrer abhängigkeit von der bibelsprache 
zusammenhängt. Lediglich weiße hat zwei (neu anmutende) abstrakta-bildungen 
mit den suffixen -keit (güttikeit) und 

-heit (vnwissenheyt). erwähnenswert ist die juxtaposition weybsbildt (P) und 
weibesbild (w).

5 . schLuss

ich kann die vielfältigen aufgaben, die der theolinguistik gestellt sind, nicht 
alle resümieren. aber zweifellos haben germanisten auch etwas zur kritik der 
religiösen sprachverwendung zu sagen. ich will dies in wenigen sätzen am Problem 
des neuen geistlichen Liedes verdeutlichen. 

nachdem wir drei neue geistliche Lieder unter die Lupe der sprachwissenschaft 
genommen hatten, resümierte meine schülerin Martina Meyer wie folgt: „neue 
geistliche Lieder sind (…) gesangsstücke, die sich von den als ‚alt’ und ‚konven-
tionell’ empfundenen kirchenliedern absetzen wollen.“ (greule, Meyer 2006: 75). 
wenn etwas neues auftaucht, entsteht allgemein der eindruck, es wäre in beson-
derer weise für jüngere Menschen geeignet bzw. für sie charakteristisch. daher 
stellt sich die frage, ob die texte neuer geistlicher Lieder auch in einer speziellen 
jugendsprache verfasst sein sollten. Mit der erkenntnis, dass es eine einheitliche 
jugendsprache nicht geben kann, kommen wir zu dem ergebnis, dass in den tex-
ten neuer geistlicher Lieder keine jugendsprache oder das, was dafür gehalten 
wird, verwendet werden sollte. jugendsprachliche ausdrücke werden in zwei von 
den drei untersuchten texten auch tatsächlich vermieden. im dritten fall, wo es 
der texter unter der Überschrift „wär in der wüste nicht der dornbusch“ mit 
fügungen wie „Mikro-, Makro-, Mega-Psycho“ doch versucht hat, fällt das ver-
nichtende urteil: er hätte es besser nicht getan.
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religinė giesmė teolingvistikos tyrimų spektre

s a n t r au k a

straipsnyje aptariama pastaruoju metu Vokietijoje ir Lenkijoje itin aktualizuojama teolingvis-
tinė sakralinių (įvairių krikščionių konfesijų) tekstų vertimo, interpretavimo ir adaptavimo kul-
tūrologiniu aspektu problematika, trumpai apžvelgiama šios kalbotyros krypties pradininkų jean-
Pierre van noppeno, davido crystalo, andreas wagnerio, apibrėžiančių normatyvinės sakralinės 
sferos sąvokų kūrimą ir integraciją, nepažeidžiant kalbos, kurioje jos vartojamos, dėsnių ir teo-
loginės dogmatikos principų, darbų bibliografija bei pagrindiniai tyrimo nuostatai.

analizuojant Vulgatos dalies „Vetus itala“ vertimo į vokiečių kalbą ypatybes, išskiriama 
teolekto (t. y. atskiros socialinės grupės ar jos nario kalbos, kurioje gausu sakralinės sferos ter-
minų ir sąvokų) ir bendrinės kalbos interferencinio santykio nustatymo svarba, t. y. identifi-
kuojama vertėjo ir socialinės aplinkos determinacijos būtinybė, dažnai vertintina kaip pridis-
ponuojantis faktorius, apibrėžiant adaptuojamojo teksto formaliąsias (resp. kalbines) ir kultūri-
nes (resp. faktografinių realijų) skirtybes.

akcentuojama, kad teolingvistinis tyrimo metodas, grįstas sinchroninio ir diachroninio 
analizės būdų konvergencija, yra itin naudingas atskleidžiant verčiamojo teksto ideolektinių 
sąvokų faktinę prasmę, todėl vertintinas kaip integralusis kalbos sistemos ir faktografinės me-
džiagos atžvilgiu.

dėl itin sudėtingos nagrinėjamojo objekto – Šventojo rašto – struktūros ir įvairių laikotar-
pių vertimo variantų gausos teolingvistinis tyrimo metodas taikomas remiantis taksonomijos 
principais.

straipsnyje daugiausia dėmesio skiriama religinių giesmių vertimo iš lotynų kalbos į vokie-
čių ir jų interpretavimo problemoms, aptariami rankraštinio ir spausdintinio teksto rengimo 
aspektai, įvardijami įvairūs lingvistiniai nagrinėjamo objekto tyrimo niuansai, iliustruojant skir-
tingų kalbotyros (fonetikos) ir gramatikos (morfologijos, sintaksės) šakų analizės rezultatais.

Įteikta 2011 m. spalio 11 d.

Prof. dr. aLbrecht greuLe 
Hangstraße 30, D-93173 Wenzenbach-Grünthal, Deutschland
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Lietuvių kalbos inst i tutas

Moksl inių tyr imų kryptys: lyginamoji baltų ir kitų indoeuropie-
čių kalbų gramatika, baltų religija ir mitologija, šaltiniotyra.

rytų baLtų fitoniMų 
MorfeMinio skaidyMo 
yPatuMai (etninės 
ŽodŽių identifikacijos 
ProbLeMatika)
Morphological segmentation peculiarities 
of eastern baltic Phytonymes (ethnical 
identification topics of the lexemes)

baltisto ir indoeuropeisto 
Profesoriaus aLberto rosino (1938–2010) atminimui:

huic versatile ingenium sic pariter ad omnia fuit, ut
natum ad id unum diceres, quodcunque ageret
(titus Livius).

a n otac i ja

straipsnis skirtas rytų baltų fitonimų morfeminio skaidymo – submorfų išskyrimo – ypatu-
mams analizuoti, jų etimologinei raidai aptarti. Mažiausios reikšmę turinčios žodžio dalies 
nustatymas vertinamas kaip esminis faktorius, lemiantis leksemų etimologinės analizės kryptį. 
Morfemos struktūra analizuojama, remiantis ne atomistiniu, bet rekonstrukciniu-pragmatiniu 
metodu. rekonstruojamoji žodžio mažiausioji apibendrintoji dalis resp. formalusis alternantas 
atkuriami, remiantis pridisponuojančio faktoriaus – semantemų vertės – uzusu.

Pateikiama šių fitonimų morfologinė (resp. etimologinė) analizė: lie. pastẽnis ‘gvazdikinių 
šeimos augalas (Malachium)’, lie. núokana ‘skėtinių šeimos nuodingas augalas (Cicuta)’, lie. 

 esMiniai ŽodŽiai:  fitonimas, submorfas, semantema, homofonas, karmadhāraya kompozi-
tas, asociatyvas, apeliatyvas.

 keywords: Phytonym, submorph, semanteme, homophone, karmadhāraya com-
pound, associative, appellative.
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padaukas ‘raudonviršis (Leccinum aurantiacum)’, lie. pasienis ‘graižažiedžių šeimos augalas, džiu-
gūnė (Hypochoeris)’ / lie. posanis ‘džiugūnė (Hypochoeris)’, lie. póminis ‘eraičinas (Festuca)’, 
lie. pamienis ‘šunažolė (Dactylis glomerata)’, lie. palpštis / palepštis ‘ankštinių šeimos daugia-
metis dekoratyvinis augalas (Cytisus)’, lie. dial. paliepa ‘didžioji nasturtė (Tropaeolum majus)’, 
lie. padraika ‘brantas (Cuscuta), pataisas (Lycopodium), rūgtis takažolė (Polygonum aviculare)’, 
lie. pãtaisas ‘sporinis pataisinių šeimos daugiametis miškų augalas šakotu stiebeliu ir spygliškais 
lapeliais (Lycopodium)’, la. dial. apdziŗas / apdziras, apdzires, apdzirenes, apdziŗu- / apdziru-zāles 
‘pataisas (Lycopodium)’.

a n n otat i o n

the article deals with the analysis of lexemes’ morphological segmentation peculiarities, 
i.e. methodology of the submorphs discernment. also, etymological evaluation of the eastern 
baltic Phytonymes is presented. determination of the structural verges of morpheme is handled 
as the essential element, which is of the most importance of the etymological analysis of the 
words. the morpheme structure is tested in accordance with reconstruction-pragmatic method 
in opposition to atomistic. reconstruction of morpheme as formal alternative structural element 
is based on the semanteme significant value.

these Phytonymes are analyzed: Lith. pastẽnis ‘a plant of a genus decandria digynia (Mala-
chium)’, Lith. núokana ‘cowbane (Cicuta)’, Lith. padaukas ‘orange-cap boletus (Leccinum auran-
tiacum)’, Lith. pasienis ‘cat’s ear (Hypochoeris)’ / Lith. posanis ‘ditto’, Lith. póminis ‘fescue 
(Festuca)’, Lith. pamienis ‘orchard grass (Dactylis glomerata)’, Lith. palpštis / palepštis ‘bean-
trefoil (Cytisus)’, Lith. dial. paliepa ‘great indian cress (Tropaeolum majus)’, Lith. padraika 
‘dodder (Cuscuta), club-moss (Lycopodium), knotgrass (Polygonum aviculare)’, Lith. pãtaisas 
‘club-moss (Lycopodium)’, Latv. dial. apdziŗas / apdziras, apdzires, apdzirenes, apdziŗu- / apdziru-
zāles ‘club-moss (Lycopodium)’.

0 . ĮVadas

etninės žodžių priklausomybės nustatymas įprastai grindžiamas sinergetiniu 
lingvistinio tyrimo principu, t. y. atliekamas remiantis formaliojo (skirtingų ide. 
kalbų leksinio semantinio lizdo priklausinių nustatymo) ir p r a g m a t i n i o  resp. 
d a r y b i n i o  (identiškos ar panašios morfologinės struktūros elementų egzistavimo) 
metodų lyginamosios analizės rezultatais. todėl tiriant įvairių morfologinių seman-
tinių grupių leksemas (taip pat ir fitonimus), jos dažnai determinuojamos pagal 
darybinį poklasį (pirminis žodis, vedinys (prefiksinis, sufiksinis, fleksinis), dūrinys) 
(plačiau žr. urbutis 1978: 181–183, 188–194, 249–262, 279–291).

Darybinio poklasio determinacija turi lemiamos reikšmės žodžio kilmės nustaty-
mui (nesvarbu, kokio laikotarpio leksikos sluoksniui šis priskiriamas), mat morfo-
loginis ir etimologinis lygmenys kai kuriuose kalbotyros veikaluose dažnai aiški-
nami kaip determinaciniai (plg. PeŽ iii 13; Откупщиков 2006: 216).
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Pastaruoju metu publikuota nemaža rašinių (plg. gliwa 2002, 2009; gliwa, 
stukonis 2008), skirtų baltų fitonimų etimologijai aprašyti, kuriuose leksemų da-
rybinės analizės principai interpretuojami taikant logorėjos principą, mat vietoj 
detalios struktūrinės žodžio sklaidos pateikiami itin menkai argumentuoti, asocia-
tyvinėmis fonetinių homofonų lyginimo prielaidomis (suponuotomis atomistinio 
metodo) grįsti lietuvių ir latvių augalų pavadinimų aprašai.

1 . LIe . PASTẽNIS ‘gVaZdikinių 
ŠeiMos augaLas (MALACHIUM)’

fitonimas lie. pastẽnis 2 ‘gvazdikinių šeimos augalas (Malachium)’ ndŽ, Mt1, 
LbŽ (LkŽe) interpretuojamas kaip kultūrinis skolinys iš italikų kalbų, todėl kildi-
namas iš „spätlat. / it. pasta ‘teig, nudeln’“ (gliwa 2009: 87). tokia hipotezė būtų 
visiškai priimtina, jei it. pasta ‘tešla, makaronai, pyragaitis; pasta; būdas, charakteris; 
(med.) pulpa’ reflektuotų fitoniminę konotaciją. be to, berndo gliwos teiginys, 
neva šio skolinio pėdsakų reikėtų ieškoti vėlyvosios lotynų kalbos rinkiniuose, taip 
pat būtų teisingas, jei viduramžių lo. pasta galima būtų sieti su aptariamu botaniniu 
referentu, bet taip nėra, plg. vėlyv. lo. pasta (pastum) 108b ‘tešla (le. cyasto)’ (žr. 
erzepki 1900: 73), ‘tešla, tešlos masė; pasta; įdaryta višta’ (niermeyer 1976: 770).

Žliūgės (Stellaria) denotatinė vertė su uzualine konotacija negali būti siejama, 
mat šis gvazdikinių šeimos žolių genties augalas yra nuodingas, todėl kaip maisto 
produktas niekuomet nevartotas (žr. Lte Xii 540; БСЭ iX 422); tiesa, rytų slavų 
(rusų) labai retai naudotas (S. graminea) kaip geriamasis gydomasis preparatas nuo 
trūkio (Анненковъ 1878: 343), vis dėlto dažniausiai šiuo pavadinimu įvardijami 
nuodingieji augalai: r. коньский вех (Анненковъ ibd.) ↔ r. вех ‘nuokana (Cicuta)’, 
r. конобой (← r. конь ‘arklys’ + r. убой ‘skerdimas, pjovimas’), r. курья / курячья 
слѣпота ‘vištų aklumas resp. vištakumas’ (Анненковъ ibd.). Šios žolės farmakodi-
naminis poveikis labai aiškiai nusakomas rusų posakiu: Уверяют, что коровы тра-
ву едят безвредно, пока не коснутся сладкого её корня, от которого о д у р е в а -
ю т  и вскоре о к о л е в а ю т  tverė (СРНГ iV 207), t. y. Tikina, kad žolė karvei 
nekenkia tol, kol ji neparagauja jos saldžios šaknies, nuo kurios p a s i u n t a  ir greitai 
p a s t i m p a . narkotizuojantis šio augalo poveikis lėmė sintagminio jo įvardijimo 
r. пьяная трaва ‘svaiginanti žolė resp. žliūgė siauralapė (S. graminea)’ (Анненковъ 
ibd.; БСЭ ibd.) atsiradimą.

1 Pirmasis tokį botaninį terminą veikale Žolynas. Dalis II. Lietuvos augalų žodynas ir augalų taislas (Vil-
nius, 1906) nurodė kupiškėnas Povilas Matulionis (apie jį plačiau žr. Le XVii 527–529), t. y. galima 
spėti, kad tokia leksema galėjo būti vartojama rytų aukštaičių kupiškėnų plote.
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neurodinaminio poveikio žolės lietuvių šnektose dažnai įvardijamos karmad-
hāraya tipo dūriniais: lietuvių kupiškėnų patarmėje lie. dial. siùtžolė ‘dirvinė mėta 
(Mentha arvensis)’2 Mt – jos preparatai buvo skirti nervams raminti, spazmams 
atpalaiduoti (gritėnienė 2006: 136), lie. dial. pasiùtžolė 1 ‘(bot.) vijoklinių šeimos 
stiebinis augalas, brantas (Cuscuta)’ j; LbŽ, Lnkv; ‘raudoklinių šeimos stiebinis 
augalas, raudoklė (Lythrum salicaria)’ Mt (LkŽe); ‘galinsoga (Galinsoga (pastaras 
yra atvežtinis augalas iš Lotynų amerikos žemyno – plačiau žr. Кернеръ фонъ-
Марилаунъ ii 660; Le Vi 495))’ (gliwa ibd.) (← lie. dial. pãsiutas ‘pasiutimas, 
pašėlimas, dūkimas’ Pš ↔ lie. dial. pasiutỹs 3b, pasiuts 3b ‘t. p.’ jnšk, Šd, rm resp. 
lie. siùtas 2 ‘didelis pyktis, įniršis’ ndŽ, ds, Ps, Vl, klov, Ll, Žsl, Adm3; ‘siutimas, 
šėlimas’ trgn; ‘išdykavimas, šėliojimasis’ jd, kn; ‘didelis noras’ slm; ‘pasiutligė’ ds; 
‘pašėlęs, greit įpykstantis žmogus’ ndŽ, Kp (LkŽe) + lie. žol 4 ‘augalas, kurio 
antžeminė dalis nesumedėjusi ir žiemą sunykstanti; pašaro augalai, kuriuos ėda 
gyvuliai; augalai, dengiantys kokį plotą, jų danga; šio augalo kaip pašaro rūšis; 
augalas, turintis kokią nors praktinę reikšmę; įvairių augalų sėklos; gėlė; piktžolė; 
vaistažolė; (pl.) t ų  v a i s t a ž o l i ų  a n t p i l a s  a r  n u ov i r a s ; (pl.) burtų vais-
tas; (pl.) maistui tinkantys augalai; (pl.) apeigoms paskiriami augalai (LkŽe)4), 
kurios konotaciją, matyt, klaidingai interpretuoja aurelija gritėnienė (2006: 172)5, 
mat fitonimo morfologinė semantinė struktūra suponuota ne funkcinės savybės 
„labai visli piktžolė, sparčiai plintanti ir sunkiai išnaikinama“ (gritėnienė ibd.), bet 
farmakodinaminių savybių daryti neurofiziologinį poveikį, mat jos priėdę gyvuliai 
apsinuodydavo (Lte ii 250), o iš smulkiojo branto ‘C. epithymum’ buvo gaminamas 
preparatas nuo melancholijos (Анненковъ 1878: 118). tokios morfologinės struk-
tūros fitonimas vartojamas ir vakarų aukštaičių kauniškių plote: lie. dial. pasiùtžolė 
‘tokia į dilgėlę panaši, bet nedurianti žolė; galinsoga (?)’ guobai (krŽ ii 56).

todėl galima atsargiai spėti, kad lie. pastẽnis ‘gvazdikinių šeimos augalas (Ma-
lachium)’ gali būti aiškinamas kaip lietuvių kalbos darinys, vestinas iš *pas-iu-t-enis 
(su radicialinio -iu- absorbcija, plg. lie. dial. gyvenà 3a ‘gyvenimas, buvimas’ a 1883, 

2 Plg. subst. lie. siùtžolė 1 ‘(bot.) dirvinė mėta (Mentha arvensis)’ Mt, ndŽ; ‘drignė (Hyoscyamus)’ rš. 
(LkŽe).

3 Paryškintos arealinių punktų ir rašytinių šaltinių nuorodos (trumpiniai) yra integralios (lokalizacijos 
aspektu) nagrinėjamų leksemų paplitimo dialektinėje zonoje atžvilgiu, t. y. skirtingi morfologinės 
struktūros žodžiai suponuoja darybiškai pirminę ir antrinę formas.

4 arealinę žodžių, kurių dialektinė lokalizacija aptariamai problemai nėra informatyvi, semantinio eks-
tensionalo determinaciją žr. LkŽe.

5 Plg. lie. dial. p a s i ù t dagis ‘paprastoji durnaropė (Datura stramonium)’ krp, p a s i ù t ropė ‘t. p.’ akm 
darybinė semantinė struktūra nulemta augalo poveikio žmogaus ar gyvūno organizmui, t. y. juo apsi-
nuodijus, „s t i p r i a i  s u j a u d i n a m a  c e n t r i n ė  n e r v ų  s i s t e m a ,  ž m o g u s  t a r s i  a p -
k v a i l s t a “ (gritėnienė 2006: 170–171).
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15, BŽ 142, Ll, rt, j, Žem; ‘gyvenimo būdas, būklė’ Vdk, up, Pvn, j; ‘gyvenimo 
aprašymas, biografija’ rš. (LkŽe; dūnŽ 95) ← lie. gyvén-sen-a 1 ‘gyvenimo būdas’ 
BŽ 305, skd, Šts (LkŽe))6 ← lie. dial. pãsiutas ‘pasiutimas, pašėlimas, dūkimas’ 
Pš (↔ lie. dial. pasiutỹs 3b, pasiuts 3b ‘t. p.’) + (antrinis) suff. *-enŏ- (apie jį pla-
čiau žr. skardžius i 234–237), o ne italikų tešlos pavadinimo – todėl toks gliwos 
spėjimas, matyt, yra koreguotinas iš esmės.

2. LIe . NúOKANA ‘(bot.) skėtinių ŠeiMos 
nuodingas augaLas (CICUTA)’

nuodingojo skėtinių šeimos daugiamečių žolių genties augalo lie. núokana 1 
‘(bot.) skėtinių šeimos nuodingas augalas (Cicuta)’ bŽ 99; Mt, rš, LbŽ (LkŽe) 
pavadinimas, neminimas nei ernsto fraenkelio (Lew), nei wojciecho smoczyńs-
kio (LeŽ) lietuvių kalbos etimologiniuose žodynuose, gliwos (2002: 3) aiškinamas 
kaip praef. nuo- ir šaknies -kan- vedinys, kurią, spėjimo autoriaus nuomone, su-
ponuoja verb. lie. kanóti/kãnoti brs ‘naikinti, žudyti; kamuoti, kankinti’ g 89, arch 
XVi 395, jn, j; ‘merdėti, leistis, mirti’ Pns, Lzd; ‘alkstant, prastai vilkint, vargti, 
kamuotis’ M, rmš; ‘valgyti su apetitu, tepėti’ Lnkv (LkŽe). hipotezės autoriaus 
rekonstruojamos sememos *‘nuo ko kenčia’, *‘kas nukankina’, žinoma, semantiškai 
tikėtinos nuodingojo augalo konotacijai iliustruoti. Vis dėlto tokiu spėjimu nega-
lima tikėti dėl morfologinės analizės stokos (gliwa (2002: 3–5) pateikia net tris šio 
fitonimo kilmės aiškinimo būdus: 1) praef. nuo- + -kan-; 2) praef. nuo- + -kand- 
(pastaroji suponuota itin nesėkmingo fraenkelio (Lew 216) mėginimo pagrįsti 
verb. lie. kanóti kilmę (žr. toliau)); 3) *nuok- + suff. -an-), kuri ir lemia šio žodžio 
aiškios etimologijos paiešką).

6 iki šiol įprasta teigti, kad lie. dial. gyvenà yra pirminis deverbatyvas iš verb. lie. gyvénti ‘gyvam būti, eg-
zistuoti; patirti, išgyventi; būti tam tikroje vietoje; turėti pastogę, prieglaudą’ (LkŽe) (žr. būga ii 68; 
skardžius i 229); tiesa, Pranas skardžius (i 548) iškėlė menkai argumentuotą hipotezę, neva šis veiksma-
žodis yra denominatyvas iš lie. dial. gyvenà. tikėti tokiais samprotavimais negalima dėl labai paprastos 
priežasties – itin riboto lie. dial. gyvenà ir itin plataus verb. lie. gyvénti vartojimo arealo (t. y. visose lie-
tuvių tarmėse ir patarmėse (!!!)). todėl patikimiau teigti, kad lie. dial. gyvenà ← lie. gyvénsena – sangrą-
žinės lyties *gyvenā-si (plg. lie. dial. mùšenos ‘mušimasis’ < *mušenā-si (skardžius i 229)) refleksija, 
kurios absorbcinė lytis lie. dial. gyvenà jokiais būdais negali būti aiškinama kaip verb. lie. gyvénti pama-
tas, mat pastaroji lytis – denominatyvas iš adj. lie. gývas, -à 3 ‘turintis gyvybę, gyvenantis, nemiręs; ne-
miegantis, nemigęs, nubudęs, atsikėlęs’ (LkŽe; dėl jo kilmės plačiau žr. Lew 154–155), t. y. suponuo-
tina veiksmažodžio denominatyvinė semema ‘gyvam būti’, plg. identiško darybinio modelio pavyzdžius: 
adj. lie. graudùs, - 4 ‘graudinantis, skurdus, liūdnas, gailus; smarkus, piktas; nemalonus, rūstus; žiaurus’ 
(LkŽe) → verb. lie. graudénti ‘liūdinti, skurdinti; gailėti, apgailestauti; grasinti, įgrasinti; skųstis, dejuoti, 
bėdoti, gailėtis; grasinti; truputį griausti, griaudinėti; grūdinti, kietinti’ ir kt. (žr. skardžius i 549).
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remiantis leksemos struktūrinio pamato darybinės kategorijos rekonstrukcija, 
galima spėti šį daiktavardį esant veiksmažodinį abstraktą (nomen actionis), ilgainiui 
dėl semantinio konkretėjimo įgavusį nomen abstractum būdingą reikšminį atspalvį, 
plg. lie. dial. k ã n a s  2, 4 ‘kas kani, šykštus, gobšus žmogus; galas’ (LkŽe) → lie. 
nuo-kana *‘tai, kas sukelia mirtį’ (kaip lie. dial. núo-maras 1 ‘(med.) tokia nervų 
liga, epilepsija’ (LkŽe) ↔ lie. mãras 4 ‘labai užkrečiama epideminė liga (pestis); 
šios ligos epidemija; m i r t i s ,  m i r i m a s ’ (LkŽe; skardžius i 442, 454)), t. y. 
darinio struktūrinis sandas resp. praef. nuo- lėmė darybinės reikšmės kaitą. Minė-
to subst. lie. kanas ‘pabaiga, mirtis’, suponavusio subst. lie. kanybà ‘sudžiūvęs, 
liesas žmogus’ j ii 28 (skardžius (i 92) nebuvo tikras dėl jo kilmės), matyt, nega-
lima sieti nei su verb. lie. ksti ‘griebti, spausti, žeisti dantimis; pjauti; gelti; val-
gyti, kąsniuoti; ėsti; dilginti; graužti’ (LkŽe), nei su verb. lie. ksti ‘jausti, patirti 
skausmą, nemalonumą, vargą, kentėti; turėti kantrybės, laukti; ištverti, išturėti, 
pakelti’ (LkŽe) (Lew 214–215; gliwa ibd.), mat jis reflektuoja defektyvinę lytį su 
absorbuotu šaknies -pa-: subst. lie. kãpas 4 ‘vieta, kur numirėlis palaidotas; toje 
vietoje sukastas žemių kauburys; duobės viršus, kauburys’ (LkŽe; apie jo kilmę 
plačiau žr. PeŽ i 270–271) + suff. -ana- > lie. dial. k ã p a n a  ‘gaišimas, stipimas’ 
Lš (LkŽe) / lie. dial. k ã p a n o s  ‘mirtis, baimė’ rumbonys (alytaus r.) (žr. skar-
džius i 228), plg. verb. lie. kãpanoti / kapanóti ‘gulint rankas ir kojas judinti, norint 
išsilaisvinti, išsigelbėti; spurdėti; sunkiai dirbti; sunkiai eiti, kastis; labai sirgti, 
būti leisgyviam; mirti, baigtis, dvėsti’ (LkŽe; skardžius i 505). taigi lie. núokana 
(< praef. nuo- + ka-pa-na ‘pabaiga, mirtis’) yra ne deverbatyvas, o denominatyvas, 
suponuojantis protosememą *‘tai, kas lemia mirtį resp. mirties augalas’.

3 . LIe . PADAUKAS ‘raudonVirŠis 
(LECCINUM AURANTIACUM)’

subst. lie. padaukas ‘raudonviršis (Leccinum aurantiacum)’ (LbŽ 466) gliwa 
(2009: 87) veda iš verb. lie. padūkti, nors konstatuoja: „die Übertragung des be-
griffs auf den Pilz ist nicht sonderlich plausibel […]“. aiškinant vėlyvų lietuvių 
kalbos naujadarų – toks, matyt, yra aptariamas grybo pavadinimas – kilmę, vienas 
pridisponuojančių argumentacinių faktorių turėtų būti reikšminis pagrindimas, be 
kurio kiekvienas, net ir pats įmantriausias, spėjimas gali būti traktuojamas kaip 
kazuistinės analizės pavyzdys.

Šio fungonimo pavadinimas yra visiškai aiškiai motyvuotas darybinio pamato, 
t. y. lie. (skol.) padálka (< le. podolek, bltr. пaдaлaк) 1 ‘apatinis drabužio kraštas, 
pažemė, palankas (↔ ‘padurkas’ (skardžius i 161)); senovinių moteriškų marškinių 
apatinė dalis, sterblės; prie pastato sienos nuožulniai pritaisyta lenta’ (resp. lie. 
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dial. padálkas 1 ‘apatinis drabužio kraštas, pažemė, palankas’) ↔ *padauka7 (su 
-al- > -au-; toks kitimas ypač būdingas skoliniams, plg. lie. kalniẽrius (< le. koł-
nierz) 2 [k], j, kanierius 1 ‘apykaklė’ ↔ lie. dial. kauniẽrius 2 ‘t. p.’ (LkŽe; Zin-
kevičius 1966: 164) < bltr. канéр; lie. kaldrà (< le. kołdra) 4 krok, 2 ndŽ ‘lovos 
užtiesalas, apklotas, antklodė’ (resp. kaldras) ↔ lie. dial. kaudrà ‘apklotas, vatinė 
antklodė’ < bltr. кодра, bet pasitaiko ir senuosiuose veldiniuose: lie. alka ‘auka’ / 
akas ‘šventykla, medžiais apaugęs kalnelis’ ↔ lie. aukà, aukas ‘t. p.’ (daugiau pa-
vyzdžių žr. Zinkevičius 1966: 102, 164) (dėl lie. aukà žr. Mažiulis 2008: 92) ↔ 
adj. lie. dial. padurknis, -ė 2 ‘su padurku, padurku pailgintas’ k i 608 (LkŽe), 
subst. lie. dial. padurkniai ‘trumpi ir paskui pailginti marškiniai’ nč (skardžius i 
252), t. y. rekonstruotina lytis adj. lie. dial. (skol.) *padalkinis ‘n e l y g u s  (raukš-
lėtas, nes sudurstytas) kaip padurkas’ > subst. lie. dial. (skol.) *padaukas ‘nelygaus, 
r a u k š l ė t o  k o t o  grybas’, mat raudonviršio „kotas apšepęs“ (Lte iX 343). Va-
dinasi, galima atsargiai spėti, kad šis fitonimas priskirtinas leksinei skolinių iš slavų 
kalbų ir darybinei denominatyvų grupei.

4 . LIe . PASIENIS ‘(bot.) graiŽaŽiedŽių 
ŠeiMos augaLas, dŽiugūnė 
(HYPOCHOERIS)’, Lie. POSAĨNIS 
‘(bot.) dŽiugūnė (HYPOCHOERIS)’

Lingvistiniu kuriozu galima įvardyti mėginimą išaiškinti fitonimų lie. pasienis, 
posainis kilmę (žr. gliwa 2009: 87–88), mat žodžiai analizuojami taikant atomistinį 
analizės metodą. todėl netaisomos LkŽ sudarytojų klaidos, bet pateikiami kazuis-
tiniai ne tik baltų, bet ir graikų kalbos leksemų aprašai. ir ne specialistui aišku, kad 

7 Plg. lie. dial. padaũkas ‘kojų autas’ (< lie. dial. padalkas ‘apatinis drabužio kraštas, pažemė, palankas’), 
kuris LkŽ sudarytojų, matyt, klaidingai susietas su lie. dial. padaũkas ‘išdykėlis, nenaudėlis’ (deverba-
tyvas iš verb. lie. padkti ‘pakvaišti, pasiusti’), mat jis semantiškai su pastaruoju negali būti lyginamas – 
neatitinka šių leksemų denotatinė ir konotatinė vertė; lie. dial. padaũkas antrinio -au- vietoj skolinio 
pirminio -al- iliustruotinas gausiais frazeologiniais pavyzdžiais, pateikiamais LkŽe: į padaukùs eti ‘niekais 
virsti, baigtis, nykti’; nė padaũko (nebeliko, neberado) ‘nė žymės, nė kvapo’; padaũkais eti (išeti, nueti) 
‘niekais virsti’; padaũkais nueti (išeti) ‘dingti, pasišalinti’; padaũkais nunèšti ‘nudanginti’; po padaũkais 
‘(keik.) po velnių’, t. y. žodžių junginys lie. dial. padalkais išeiti ‘nusigyventi’ (resp. sinoniminis frazeo-
logizmas u b a g a i s  i š e i t i) suponuoja lie. dial. padáuka 1 ‘padauža, valkata’ esant dviejų lietuviškų 
žodžių darybinį semantinį kontaminantą: lie. dial. padaũkas ‘kojų autas’ resp. ‘drabužio dalis, esanti 
apačioje’ ir lie. dial. padaũkas ‘išdykėlis, nenaudėlis’. Vadinasi, lie. dial. padáuka 1 ‘valkata’ pejoratyvinė 
konotacija nulemta ne referento charakterio ypatybių (resp. dūkimo, šėlsmo, mat tas, kuris dūksta, nėra 
valkata), bet socialinės padėties, kurios vienas designatų – s e n i, s u d u r s t y t i  d r a b u ž i a i.
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subst. lie. pasienis ‘(bot.) graižažiedžių šeimos augalas, džiugūnė (Hypochoeris)’ LbŽ, 
Mt (LkŽe), matyt, negali būti siejamas su subst. lie. pasenis 1, pãsienis 1 ‘vieta prie 
sienos patalpos viduje ar iš lauko; kurios nors šalies pakraštys, paribys’ (LkŽe), nors 
taip nurodoma LkŽ, mat jų referentinė konotacija yra diferentinė: šis augalas ne-
buvo vertinga pašarinė resp. sultinga, tanki resp. panaši į tankiai suaugusių augalų 
visumą (sieną8), bet graižažiedžių (Compositae) šeimos s a u s ų  miškų žolė taškuo-
toji (H. maculata) arba snaudališkoji džiugūnė (H. radicata) – aukštų pievų, pamiš-
kių ir pakrūmių geltonžiedė (žr. Le V 317). Vadinasi, sieti sausos žolės su siena ar 
kokiu nors ribą įvardijančiu objektu, matyt, negalima. Šio augalo pavadinimo – 
asociatyvo (dėl termino žr. bussmann 2006: 101; crystal 2008: 41, 349) – kilmė, 
matyt, nėra labai sudėtinga, motyvuota jo hiperoniminio fitonimo, t. y. subst. lie. 
džiugūnė ‘(bot.) graižažiedžių šeimos augalų gentis (Hypochoeris)’ P, LbŽ (LkŽe), 
kildintino ne iš verb. lie. džiaũgtis ‘turėti džiaugsmą, linksmintis’ ir kt. (LkŽe) (resp. 
lie. dial. džiùgas ‘kas greit džiaugiasi kuo’ ↔ džiugà ‘džiaugsmas; kas greit džiaugia-
si kuo’ (LkŽe)), kaip teigia gliwa (ibd.), nurodydamas klaidingą semantinį darybi-
nį atitikmenį gr. ὑποχαίρειν ‘saikingai džiūgauti, džiaugtis’, gr. ὑποχοιρίς ‘cikorinių 
(Cichorium) genties augalas’ (Ls 1644), kurie nėra genetiškai susiję, nors priešingai 
nurodo gliwa (žr. toliau), bet subst. lie. dial. džiugas ‘žagotinė žemaičių tvora, tve-
riama iš šakotų eglaičių’ (Le V 316) ← lie. *džiu-ža-gas ‘t. p.’ (su antrojo sando 
radicialinio -ža- absorbcija; -ū- sutrumpėjimu dėl įvykusios -ža- eliminacijos resp. 
semantinės darybinės sandų neutralizacijos) < *džiūt-žagas ‘t. p.’ (dėl darybinio 
atitikmens plg. subst. lie. mėšla-minỹs ‘arklys (kuris daug mėšlo mina)’ – žr. skardžius 
i 435) ← verb. lie. džiti ‘darytis sausam, sausėti; kietėti netenkant sulčių; išnykti 
garuojant; vysti, glebti, nykti, žūti (apie augalus); lysti, menkėti; sirgti džiova’ (Lk-
Že) + subst. lie. žãgas 4 ‘lauke sukrauta didelė šieno, šiaudų ar javų krūva, stirta, 
kūgis; (pl.) ko nors didelis kiekis, daugybė; ant karčių kilnojamas stogas, po kuriuo 
kraunamas šienas, šiaudai ir kt.; malkų, virbų ir pan. rietuvė; žaiginys; guba; gegnių 
sunėrimas; stambus žagaras, žabas, sausa šaka; užtvara iš medžių ir šakų; nemažas 
žagaras, šatra’ (LkŽe) (plg. lie. dial. žãgaras 3b ‘šakutė be lapų, žabaras’ (krŽ ii 
524), t. y. lie. džiugūnė suponuoja sememą ‘s a u s a ,  s u d ž i ū v u s i  (a r  d ž i ū t i 
l i n k u s i) ž o l ė ’ (todėl ji ir įvardijama kaip sausų miškų žolė (minėta anksčiau)), 
o ne ‘linksma žolė’ – būtent tokią konotaciją šiam augalui priskiria gliwa.

Vadinasi, galima atsargiai spėti, kad ir lie. pasienis reflektuoja hiperoniminį 
referentą ir jo konotaciją: *pasie-ty-nis ‘toks (-ia) kaip sietynas’ resp. ‘sausa, sudžiū-
vusi žolė = džiugūnė’ < praef. pa- + subst. lie. sietýnas 1 ‘iš š i a u d ų  papuošalas; 

8 Plg. semantinį lie. sena 1 ekstensionalą: ‘vertikali pastato dalis; jos paviršius iš vidaus ar iš oro; (pl. 
prk.) apie pastatą, įstaigą; aukšta užtvara, pertvara; vertikalus kieno nors šoninis paviršius; pamatinė 
dalis; t a n k i, g l a u d i  k o  n o r s  e i l ė; audeklo ilgio matas (keturi mestuvų stulpeliai); audeklo ilgis; 
ženklas, žymintis audimo sienas; ežia, riba; valstybės, šalies, krašto riba’ (LkŽe).
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tokia upių pakraščiais auganti žolė’, suponuojančių s a u s o  a u g a l o  resp. s a u -
s o s  ž o l ė s  konotatą, plg. Reikia, kaip ažušals upė, prišienaut s i e t ý n o , tai žiemą 
bus kuom po keltuvom klot btrm (LkŽe), t. y. suponuotina ‘kraiko’ semema: lie. 
dial. kéltuvas 1 ‘galvijas, gyvulys’ ↔ kéltuva 1, keltuvà 3a ‘galvijas, gyvulys’ (sing. 
collect.) galvijų būrys, banda, galvijai; darbinis galvijas; (keik.) galvijas’ (LkŽe).

subst. lie. posanis 2 ‘(bot.) džiugūnė (Hypochoeris)’ ndŽ; LbŽ (LkŽe), taip pat 
asociatyvas, matyt, darybiškai ir semantiškai sietinas su subst. lie. džiugūnė hipero-
niminiu referentu subst. lie. dial. džiugas ‘žagotinė žemaičių t vo r a , tveriama iš 
šakotų eglaičių’, t. y. suponuotina ‘tvėrimo, pynimo’ semema, todėl rekonstruotina 
lytis *p o - s u - k a i n i s  ‘tas, kuris kaišomas, pinamas, tveriamas’ (< praef. po- + 
verb. lie. dial. sukáinioti ‘suvelti, suraizgyti’ brž, Ppl, j ↔ verb. lie. dial. káinioti 
‘kaišyti, pinti, tverti (šiaip taip, tam kartui, prastai)’ ėr, bsg; ‘sienotarpius kamšyti 
samanomis, pakulomis ar kuo kitu’ bŽ 208; ‘painiotis, pintis’ brž; ‘draugauti, bi-
čiuliauti’ j; ‘sirgti, negaluoti’ grg (LkŽe) – šio veiksmažodžio darybinė sąsaja su 
botanikos nomenklatūra paliudyta LkŽ, plg. subst. lie. k a i n ė  ‘(bot.) Coremium’ 
Mt (LkŽe), t. y. grybą maitinančioji dalis, sudaryta kondiforų sankaupos) → *po-
sainis ‘t. p.’ (su -uk- a b s o r b c i j a ).

dėl gr. ὑποχαίρειν ‘saikingai džiūgauti, džiaugtis’ ir gr. ὑποχοιρίς ‘cikorinių 
(Cichorium) genties augalas’ (Ls 1644) etimologinio santykio galima konstatuoti, 
kad tarp šių leksemų nėra nieko bendra, išskyrus praef. ὑπο- , mat gr. ὑποχοιρίς 
yra ne iš verb. gr. χαίρειν ‘džiaugtis, linksmintis; būti patenkintam’, bet subst. gr. 
χοῖρος ‘kiaulė; paršelis’, mat cikorijos (trūkažolės) šakniavaisiais ir lapais (Ls 1732) 
maitinami gyvuliai (Le iV 29).

slavai, pamorfiui išvertę šį graikų terminą, vartoja kelis zooniminę morfologinę 
semantinę fitonimo struktūrą reflektuojančius žodžius: r. dial. рыло с в и н о е  трава 
‘Cichorium Intybus L.’ (Анненковъ 1878: 98), todėl r. dial. свинникъ, поросятникъ 
‘Hypochoeris’ (Анненковъ 1878: 173) traktuotini ne kaip uzualiniai, bet hibridiniai 
kultūriniai skoliniai, reflektuojantys gr. ὑποχοιρίς (← praef. ὑπο- ‘posesyvinei ko-
notacijai reikšti’ + gr. χοῖρος ‘kiaulė; paršelis’) morfologinę semantinę struktūrą.

5 . LIe . PóMINIS ‘(bot.) eraiČinas 
(FESTUCA)’

Lie . póminis 1 ‘(bot.) eraičinas (Festuca)’ ndŽ; Mt, LbŽ (LkŽe) aiškinamas 
(gliwa 2009: 83) kaip deverbatyvas (iš verb. lie. mnti ‘spaudyti kojomis, trypti; 
statyti koją, stotis, remtis kojomis; skirti pluoštą nuo spalių; apdoroti, minkštinti; 
spausti pakoją, paminą; eiti, žingsniuoti’ (dLkŽ5), lett. mt ‘minti, mindžioti, tryp-
ti’); suponuojama uzema ‘a u g a l a s ,  a t s p a r u s  m i n d y m u i’. toks gliwos aiš-
kinimas būtų įtikinamesnis, jei spėjimo autorius pateiktų atitinkamos darybos (pre-
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fiksinių veiksmažodinių darinių (!!!)) fitonimų pavyzdžių, kurie, remiantis skardžiaus 
(i 442, 446) atlikta prefiksinių darinių analize, turėtų reflektuoti kurį nors iš trijų 
semantinių tipų: 1) nomina resultati (acti); 2) nomina actionis; 3) nomina agentia . 
deja, gliwos nurodomi neva bendrašakniai lietuvių kalbos deverbatyvai suponuo-
ja arba nomen resultati (acti) su kauzatyvine konotacija ‘minamas (tas, kurį reikia 
minti) / trypiamas, sumintas / sutryptas; suminkštintas ir pan. augalas’ (plg. lie. 
mỹnė ‘minamieji linai’), t. y. rekonstruotina semema *‘tas, kurį reikia sumindyti, 
suminkštinti’, arba nomina actionis: lie. mỹnė ‘linų mynimas’; linamynis ‘t. p.’, pa-
myna / pamina ‘holzteil, das die füsse einer bank verbindet, schemel, stufe; trift, 
vom Vieh zertrampelte stelle’), o ne spėjimo autoriaus rekonstruojamą kontrastin-
gos konotacijos sememą *‘trypimui atsparus augalas’, t. y. augalas turėtų būti sie-
jamas ne su konotatu ‘atsparus trypimui’, bet su reikšme ‘lengvai sutrypiamas’.

gliwa visiškai neaiškina fleksinio formanto -is kilmės, kuri nėra tokia nereikšmin-
ga, kad būtų palikta nuošalyje. jei minėto spėjimo autoriaus nurodomas žodžio kilmės 
aiškinimas būtų teisingas, tai ŏ kamieno lytis turėtų reflektuoti nomina loci konota-
ciją, plg. lie. mýnė ‘pelkė, schwingrasen’ (dar žr. skardžius i 450 (apie kamienų ē 
kam. ↔ ŏ kam. santykį plačiau žr. endzelynas 1957: 64–65; endzelīns 1951: 425–426; 
PeŽ ii 17; kregždys 2010a: 65)). dar daugiau abejonių kelia šaknies balsio interpre-
tacija, t. y. gliwa (gliwa, stukonis 2008: 66; gliwa 2009: 83) rekonstruoja lytį *pa-
mynis, neva šaknies *-y- pirminis, buvęs antrinio sutrumpėjusio -i- vietoje.

gliwos hipotezės trūkumas – pietų žemaičių varniškių (šios dialektinės zonos 
atstovas buvo Laurynas ivinskis, gimęs bambalų k., užvenčio par., netoli klovainių 
(Le iX 198)) lyčių su praef. po- fonologinės analizės stoka, nors Vytautas Vitkaus-
kas yra parengęs artimos žemaičių dūnininkų šiaurės rytų šnektos – rytų varniškių – 
žodyną (dūnŽ). Šiam tarminiam plotui būdingas priešingas kitimas, nei teigia 
gliwa, t. y. vokalinis (radiacialinio elemento, einančio po praef. po-) pailginimas 
nekirčiuotoje padėtyje – suponuotina kokybinė defonologizacija – balsio p a i l g i -
n i m a s 9 (X) arba ilgojo (Y) resp. trumpojo (Z) išlaikymas nekirčiuotoje padėtyje: 
lie. dial. (žem.) pódūkraY ‘netikra duktė’ (dūnŽ 273), plg. subst. lie. pódukrė ‘ne-
tikra dukra’ (dūnŽ ibd.) ↔ lie. dukrà 2/4, dūkrà 2 ‘duktė’ ir kt. (LkŽe), pópūtisX 
‘labai jautrus ligoms, gležnas žmogus’ (dūnŽ 275) ← subst. lie. dial. (žem.) pópa 
‘žaizda’ (dūnŽ ibd.) + suff. (demin.) lie. -ŭtŏ- > subst. lie. póputis ‘gležnas žmo-
gus, kuris greit sušąla, greit sušįla’ (žr. skardžius i 362–363, 451)10; subst. lie. 

9 su tokiais kitimais nevertėtų sieti bals iokai t inių lyčių: adj. lie. dial. (žem.) póbugštis, -ė ‘bailokas, 
gana baugštus’ (dūnŽ 273) ↔ verb. lie. dial. (žem.) baugšténti ‘bauginti’ (dūnŽ 43) ↔ lie. dial. (žem.) 
pabgimas ‘išsigandimas’ (dūnŽ 55).

10 LkŽ sudarytojai, matyt, klaidingai lytį su ilguoju šaknies balsiu traktuoja kaip pirminę, pateikiamą 
pirmą greta trumpojo vokalizmo radiacialinių variantų, plg. subst. lie. dial. pópūtis 1, póputis 1, poputỹs 
3a ‘pūslė, trynė; votis, skaudė; gležnas, opus žmogus’ (LkŽe).
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dial. (žem.) póbėgisY ‘greitas ėjimas, lėkimas ir kt.’ (dūnŽ 272) ↔ lie. dial. (žem.) 
bgimas ‘t. p.’ (dūnŽ 44); adj. lie. dial. (žem.) pódrūktis, -ėY ‘gana drūtas, storas’ 
(dūnŽ 273) ↔ adj. lie. dial. (žem.) drktas ‘storas, sveikas, stiprus ir kt.’ (dūnŽ 
76); adj. lie. dial. pógudris, -ėZ ‘gudrokas’ (dūnŽ 273) ↔ adj. lie. dial. (žem.) gùdras 
‘protingas, gudrus’ (dūnŽ 104); adj. lie. dial. (žem.) póilgis, -ėZ ‘ilgokas (apie daik-
to ilgį); ilgokai trunkantis’ (dūnŽ 273) ↔ subst. lie. dial. (žem.) ilg-liežùvis ‘kas 
liežuvauja’ (dūnŽ 107); adj. lie. dial. (žem.) pólytotas, -aY ‘gana lietingas’ (dūnŽ 
274) ↔ adj. lie. dial. (žem.) lýtotas ‘lietingas’, subst. lie. dial. (žem.) lytùs ‘lietus’ 
(dūnŽ 179); adj. lie. dial. (žem.) pósūris, -ėY ‘gana sūrus’ (dūnŽ 276), pósūrokas, 
-aY ‘t. p.’ ↔ subst. lie. dial. (žem.) sūrmas ‘sūrus valgis’ (dūnŽ 359). Vadinasi, 
galima daryti išvadą, kad šioje dialektinėje z o n o j e  p o k i r t i n i a m e  s k i e m e -
n y j e  l i n k s t a m a  i l g i n t i  t r u m p u o s i u s, o  n e  t r u m p i n t i  i l g u o s i u s 
b a l s i u s11. todėl gliwos (gliwa, stukonis 2008: 66; gliwa 2009: 83) rekonstruo-
jama prolytė *pamynis, matyt, niekuomet neegzistavo. dėl šios priežasties negalima 
įžvelgti kokių nors genetinių sąsajų su rytų varniškių vartojamomis vardažodinėmis 
lytimis myn ‘minami linai; minamos, spaudžiamos durpės’, mynjas, -à ‘kas maigo, 
mina (molį); kas mina linus’, mýnimas ‘trypimas, mindžiojimas; (linų) laužimas’ bei 
veiksmažodžiu mýnioti ‘mindžioti’ (dūnŽ 200–201).

dėl darybinio ir semantinio modelių neatitikimo (remiantis gliwos hipoteze), 
šiuos žodžius, matyt, reikėtų kildinti ne iš veiksmažodinės, bet iš daiktavardinės 
prolytės (dar žr. kregždys 2010a: 55–56). taip pat nevertėtų ignoruoti itin svarbaus 
fitonimu Festuca įvardijamų varpinių šeimos daugiamečių žolių genčiai priskiriamo 
fiziologinio fakto – šie augalai veši tik drėgnose vietose (Lte iii 367 (eraičiny-
nai (Festucetum sabulosae, Hieracio-Festucetum arenariae ir kt.) netgi aptinkami 
Lietuvos pajūryje, nors dabar labai reti (balevičienė 1995: 52–53))), o sausros ne-
toleruoja (БСЭ XViii 278). galimi du etimologizavimo būdai (pirmasis jų tiktų 
ivinskio sukurtam naujadarui aiškinti, antrasis – senam veldiniui pagrįsti), nors tarp 
jų yra genetinis ryšys:

1) iš top. lie. (žem.) Pomenie (= Paminijės) rt ‘6 vietovės prie Minijos upės, į 
vakarus nuo Žarėnų ir į šiaurę nuo rietavo’ (žr. būga i 232), t. y. top. *Paminijys 
‘vietovė prie Minijos upės’ > *Paminys ‘t. p.’ (su -ij- absorbcija, plg. hidr. lie. Pa-
neržỹs < *Pa-ne-ve-ržys (Vanagas 1981: 244); dar žr. Крегждис 2009: 280–281) > 
top. lie. dial. (žem.) *Pominys, plg. lie. pa-ežerys ‘vieta prie ežero’ ↔ top. lie. 
(žem.) P ó ž e r ė  ‘kaimas netoli tauragės’ (žr. otrębski 1966: 327–328; Zinkevičius 
1966: 130; kregždys 2010: 209) → (apeliatyvas) lie. dial. (žem.) pominis *‘augalas, 
augantis paupyje resp. drėgnose vietose’;

11 ŭ:ū resp. ĭ:ī konvergentinis procesas šiame tarminiame plote vyko skiemenyje prieš kirtį (žr. Zinkevičius 
1966: 491).
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2) lie. dial. (žem.) póminis *‘augalas, augantis d r ė g n o s e  v i e t o s e ’ < lie. 
*po-ne-minis ‘t. p.’ (su -ne- absorbcija dėl fonologiškai tapačių skiemenų kartoji-
mosi, t. y. -ne-…-ni-; -i- < -u- dėl regresyvinės asimiliacijos, plg. iki šiol neaiškios 
kilmės laikomo hidronimo etimologiją: lie. Minià up. skdv, Mnija ‘nemuno de-
šinysis intakas’, Mnė up. grg ir kt. < *Ne-mun-ija (aferezė12 dėl pasikartojančio 
ne…ni (matyt, dėl kalbos taupumo dėsnio); -u-…-i- > -i-…-i- (regres. asimiliac.) 
< hidr. lie. Nẽmunas up. kn + suff. lie. -ija (toks hidronimų darybos tipas lietuvių 
kalbos areale itin dažnas, plg. Káln-ija b. ds ← lie. kálnas; Kaltãn-ija b. klm ← 
avd. lie. Katanas ir kt. (bilkis 2008: 204–205))13)14 < subst. lie. *po-ne-munis ‘t. p.’ 
(substantyvizacija) < adj. bl. *nemuna- ‘tai, kam būdinga drėgna vieta’ (žr. PeŽ 
iii 177) > lie. nemùnė 2 ds, nemun 3b Pn, Lkm, nẽmunė 1 gdr, Vdšk; LbŽ ‘(bot.) 
kelmutis (Anmillaria mellea)’ grv, brsl, Pbs, dglš, slk, ut, ds (LkŽe) ↔ ‘drė-
gnose vietose auganti budis’ (PeŽ iii 177) (dėl semantinės motyvacijos plg. avd. 
lie. Nẽmunis Vkš, Nemùnis jnš, Pš, Žg, Nemunis V (LPŽ ii: 319) ← hidr. lie. 
Nẽmunas up. kn, t. y. rekonstruotina semema *‘gyvenantis prie nemuno’, plg. avd. 
lie. Nemunlis Zp / Nemunáitis Luk ‘t. p.’ (butkus 1995: 322)15).

spėtina, kad fleksinio -is atsiradimui įtakos galėjo turėti analogijos veiksnys, 
t. y. siejimas su lie. dial. (žem.) ups ‘upė’ als, slnt, vartotas šiaurės žemaičių tel-
šiškių ir kretingiškių plotuose (žr. skardžius i 54), o su pastaru ribojasi pietų že-
maičių varniškių arealas, iš kurio kilęs ivinskis. būtent jam šio žodžio autorystę 
priskiria gliwa.

gliwos mėginimas susieti lie. póminis 1 ‘(bot.) eraičinas (Festuca)’ ndŽ; Mt, 
LbŽ (LkŽe) ir jono staugaičio, vakarų aukštaičio (gimusio Štratų (kitaip – omen-
tiškių) kaime (Le XXViii 474–475)), nurodomą fitonimą lie. pamienis ‘(bot.) 
šunažolė (Dactylis glomerata)’ LbŽ, P. snar (LkŽe) it in abejotinas ne tik dėl 
botaninio skirtingumo, mat eraičinas auga itin drėgnose vietose, o šunažolė prie-
šingai – tik saikingai drėgnose (žr. toliau), t. y. šiais žodžiais įvardytos visiškai 

12 tokį pat kitimą, matyt, reflektuoja ir avd. lie. Vėžinis V < ? *Ne-vėžinis ‘gyvenąs ar kilęs nuo nevė-
žio’, t. y. jis traktuotinas kaip hidroniminis apeliatyvas (kitaip jo kilmė aiškinama LPŽ ii 1201); 
Ulnskas/Uliñskas Šl, alvt ir kt. < ? *Šia-ulinskas ‘kilęs ar gyvenantis Šiauliuose’ (kitaip LPŽ ii 1100); 
Pėdšius Šmn / Pedšius skp < ? *Klai-pėdišius ‘kilęs iš klaipėdos’, plg. avd. lie. Klaipėdùkas ‘t. p.’ 
(butkus 1995: 265)

13 Visiškai kitą ir semantiškai nemotyvuotą šio hidronimo kilmės aprašą pateikia Vanagas (1981: 217).
14 dar plg. (progress. asimil.) avd. lie. Nemeninas snt ↔ avd. lie. Nemaninas Šln, tt (LPŽ ii 317–318).
15 todėl ir avd. lie. Mniotas, Miniótas, Miniõtas, Miniotas ir kt. (LPŽ ii: 251), matyt, yra apeliatyvinės 

kilmės, t. y. sietini su hidr. lie. Minià up. skdv, Mnija, Mnė up. grg ir kt. (dėl jų žr. Vanagas 1981: 217), 
o ne verb. lie. miñti ‘turėti galvoje, manyti ir kt.’ (plačiau žr. LPŽ ii 249), dar plg. avd. lie. Gniõtas < 
hidr. lie. Gin- (-upis up. gdž), (Prieš-) -ginis up. kbr (dėl jų žr. Vanagas 1981: 116), Gn-auka b. dūk. 
(bilkis 2008: 252) + suff. lie. -ot- (žr. skardžius i 344).
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skirtingos žolinių augalų rūšys, bet ir dėl etimologijos – jų kilmė visiškai skirtin-
ga: lie. pamienis ‘šunažolė’ < *pa-ka-mienis (su radicialinio -ka- absorbcija, plg. 
lie. lajà ‘medžio šakų ir lapų visuma, vainikas’ dŽ, rš, P. snar (LkŽe) < lie. la-
pi-jà ‘medžių, augalų lapai, lapų visuma’ k; r 213, k i 96, j, rš, Šv, Vrb, V. Piet, 
‘vieta, kur daug lapų yra’ tv (LkŽe) – plačiau žr. kregždys 2009: 120–122; 
Крегждис 2009: 280–281; kregždys 2010b: 100, 106), t. y. praef. pa- + subst. lie. 
kamenas 1 ‘augalo, medžio liemuo, stiebas’ Š; M, s. dauk., Mair., a. Vien., j, 
sdk, Vv, bsP iV 143, bsMt i 71; ‘drūtgalys, storgalys’ j; ‘(anat.) liemuo (Truncus 
arteriosus)’ ndŽ ↔ kamena 1 ‘augalo, medžio liemuo, stiebas’ j; c ii 1152, k. būg 
(ds) (LkŽe).

identiškos semantinės vertės šunažolės pavadinimai vartojami rytų slavų kalbose: 
r. dial. купкова ‘Dactylis glomerata L.’ (Анненковъ 1878: 121) < ? *куп-ин-кова-я, 
plg. r. dial. кýпина ‘kelmas, apaugęs samanomis arba žolėmis’ Pskovas, smolenskas 
(СРНГ XVi 101); r. dial. палочникъ ‘šunažolė’ (Анненковъ 1878: 122), plg. r. dial. 
пáлочник ‘jaunas miškelis, kurį kerta dėl lazdų, karčių’ (СРНГ XXV 175) ↔ r. 
dial. палочная трава ‘šunažolė’ (Анненковъ 1878: 121). tokios konotacijos atsira-
dimą nulėmė šunažolės lokalizacija ir simbiotinės ypatybės – ši žolė auga tik šešė-
lingose vietose, pamiškėse, pagiriuose, kirtimų vietose, t. y.  t e n, k u r  y r a  m e -
d ž i ų  (БСЭ XV 486).

hidrolokacinę šio fitonimo kilmę galima argumentuoti rytų slavų kalbų asoci-
atyvais, kurie iki šiol nėra nagrinėti ir lyginti su baltų kalbų atitikmenimis (plg. 
Меркулова 1967; Преображенский i 568; ЭССЯ XX 191–193). tikrasis eraiči-
nas (Festuca pratensis Huds.) ↔ eraičnas, eraičýnas ‘(bot.) tokia varpinių šeimos 
pašarinė žolė (Festuca)’ (LkŽe)) rusijos Mogiliovo srityje vadintas r. dial. м у р о г ъ 
(Анненковъ 1878: 144). kitose rusų šnektose juo įvardijami kiti augalai ir botani-
niai objektai: r. dial. мýрог / мурóг / мурóк ‘takažolė (Polygonum aviculare L.); 
grikinių šeimos augalas’ brianskas; мург полевой ‘linažolė (Linaria vulgaris Mill.)’ 
(šio augalo negalima sieti su linais ir jų mynimu, mat jis yra piktžolė, auganti pa-
kelėse (БСЭ XViii 278 – dėl šios priežasties, matyt, ir pavadinta šiuo pavadinimu 
(žr. toliau))) Voronežas; мурóк ‘samanos, kuriomis užkamšomi trobesių plyšiai’ 
tambovas; мурóк ‘žolė’ (plg. Весь мурок пожелтел, все вытоптали) sverdlovskas; 
мурóг ‘tanki žolė, vešanti kaimo gatvelės pakraščiuose’ brianskas; мурог ‘smulki 
žema žolė; jauna žolė’ tobolas, brianskas, мурóк ‘sodri jauna žolė’ archangelskas; 
мурóг ‘velėna’ Pskovas ir kt., мýрoг ‘žaliuojanti pievutė’ brianskas, мурóг ‘t. p.’ 
tiumenė, ‘pievų vietovė’ archangelskas, ‘pieva, ražiena’ pietinės ir vakarinės rusi-
jos sritys (СРНГ XViii 358). Šie žodžiai kildinami iš hidroleksos subst. bl.-sl.*mura- 
‘purvas’ (masc. (reinholdas trautmannas (1923: 172) šią lytį skirsto į dvi atskiras 
bl.-sl. *māura- ‘purvas’ ir bl.-sl. *maur- ‘žolė, velėna’)) > lie. máuras 3, 1, maũras 
4 ‘(bot.) vandens augalas, plūdena (Lemna); dumblas, purvas’ ir kt., adj. lie. mùras, 
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-à 4 ‘šlapias, pažliugęs’, subst. lie. mùras ‘įmirkusi, pažliugusi žemė’ (LkŽe), la. 
murît ‘purvinti, teplioti’ (Me ii 670), le. muł ‘glitus, klampus uolienų ir organinių 
likučių sluoksnis vandens telkinio dugne arba krante; dumblas; pelkė’ (sPw XV 
173; brückner 1957: 348) (< vak. sl. *maula- (trautmann ibd.)) < adj. ide. dial. 
*mĕu-l / rŏ- ‘slidus; išmirkęs’ < verb. ide. *meu- / *meǝ- (*m-) ‘nutrinti, nuplau-
ti (vandeniu)’ (iew 741–742), kuris yra giminaitis verb. ide. *mer- / *m- ‘sumir-
kyti (vandeniu)’ (žr. PeŽ iii 134; iew 735–736) → verb. ide. *merk- (su deter-
mintyvu *-k-) ‘t. p.’ > bl.-sl. *mek- / *mik- ‘t. p.’ (PeŽ ibd.; iew 739–740; dar 
žr. urbutis 1972: 212; Фасмер iii 10–11; ЭССЯ XX 191–193)).

kitas, itin svarbus, šį spėjimą iliustruojantis pavyzdys – r. dial. вожец ‘Festuca 
pratensis’ archangelskas (Анненковъ ibd.) ∼ ‘Festuca Fenas Lag.’ (СРНГ V 12) < 
r. dial.*вож-[]-(н)ец ‘t. p.’ < adj. bžn. sl. водьнъ ‘vandens, vandeninis’ (dėl jo žr. 
Miklosich 1977: 70) + suff. (subst.) sl. -ьц- (dėl jo žr. Селищев 1952: 60; Хабургаев 
1974: 199–200) (dėl -n- absorbcijos r. dial. -д- + -и- // + -ец (pagal sl. *dj > ryt. 
sl. /ж/ (< *d’ž’) (žr. Хабургаев 1974: 153; Пiвторак 1988: 134)), plg. adj. r. dial. 
вожáный ‘? vandeningas’ (Вожáный горох. Холодный гороховый суп, разведенный 
квасом) (СРНГ V 9–10).

Vadinasi, galima atsargiai spėti, kad hidroniminis asociatyvas, reflektuojantis 
augalo augimo vietą, yra pats seniausias (neabejotinas tokio spėjimo argumentas – 
r. dial. мур ‘pelėsis’ Voronežas (Даль ii 359), suponuojantis substratinę hidroforinę 
referenciją, mat pelėsis auga tik labai drėgnose vietose (Le XXii 263)). Vėliau 
radosi kiti šio augalo įvardijimai pagal jo augimo būdą, struktūrą, uzualinę vertę 
ir kitus požymius: r. dial. метла ‘šluota (Festuca elatior, rubra)’, манна луговая 
‘t. p.’ ir kt. (plačiau žr. Анненковъ ibd.).

 5 .1 . semantinė darybinė fitonimų 
su praef. pa- / po- motyvacija

toks darybos būdas, kai augalų pavadinimai su praef. pa- / po- motyvuotini jų 
lokalizacija, lietuvių kalbos fitonimams (ypač mikonimams) įprastas (tai yra ne 
dirbtiniai botaniniai terminai, bet šnektose vartojami žodžiai); jis skirstytinas į du 
pogrupius – pirminės lokalizacinės referencijos (1 – semantinė motyvacija supo-
nuota pirminio referento augimo vietos resp. paragenezinės sąsajos) ir asociatyvinės 
resp. antrinės lokalizacinės referencijos (2 – semantinė motyvacija suponuota au-
gimo vietos a n t  pirminio referento arba a b e s y v i n ė s  jo sampratos):

1) lie. p a a  k s n ė  2 ‘(bot.) piengrybis paberžis, gauruotė (Lactarius torminosus); 
paprastasis piengrybis, kiaulgrybis (Lactarius trivialis)’ ↔ ‘vieta po alksniu’ (LkŽe); 
lie. p a ą ž u õ l i s  2 ‘(bot.) skylėtbudžių šeimos grybas, augantis po ąžuolais (Boletus 
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luridus); aitrusis baravykas (Boletus felleus); baravykas raudonviršis, raudonikis (Bo-
letus versipellus)’ (= lie. p a ą ž u õ l ė  2 ‘t. p.’), t. y. ‘baravykas, augantis prie ąžuolo’; 
lie. p a b é r ž i s  1 ‘(bot.) baravykas lepšė (Boletus scaber)’ (= lie. dial. p a b é r ž ė  1, 
p a b e r ž   3b ‘t. p.; pienė, ūmėdė’), t. y. ‘grybas, augantis palei beržus’; lie. p a l  e p ė 
1 ‘(bot.) lakštabudžių šeimos valgomas grybas (Lactarius vellereus)’ (= lie. dial. 
p a l  e p i s  1 ‘t. p.’), t. y. ‘grybas, augantis palei liepas’; lie. p a k a l n ù t ė  2 ‘(bot.) 
lelijinių šeimos kvapi, nuodinga, vaistinė miškų ir darželių gėlė (Convallaria: C. 
majalis, C. latifolia)’ (LkŽe), t. y. ‘pakalnių, pakraščių augalas’ (žr. БСЭ XiV 146), 
lie. pienažolė p a j ū r i n ė  ‘raktažolinių (Primulaceae) šeimos žolė, randama šlapiose 
druskingose augavietėse (Glaux maritima)’ (Le XXi 447), plg. lie. p a j ū r i n i s 
pelėžirnis (Lathyrus maritimus), lie. p a j ū r i n i s  kadagys (Juniperus conferta) ↔ adj. 
lie. pajrinis, -ė 1, pajūrìnis 2 ‘pajūryje esantis, gyvenantis, augantis’ (LkŽe); lie. 
palazd 3b, palãzdė 2, pãlazdė 1 ‘(bot.) europinė pipirlapė (Asarum europaeum); 
plukė žibuoklė (Anemone hepatica)’ ⇦ Palazdė̃lės daugiau pakriaušiuos (stačiuose 
šlaituose, atšlaitėse) auga trgn (LkŽe) ↔ lazdynas (Corylus), beržinių (Betulaceae) 
šeimos krūmas ir medis, auga daubose (Le XiV 304) resp. šlaituose (dar žr. gri-
tėnienė 2006: 59);

2) lie. p a a  k s n ė  2 ‘(bot.) ant suskeldėjusios alksnio kamieno žievės augantis 
grybas, paprastoji alksniabudė (Schizophyllum commune)’ (LkŽe); lie. p a l a z d ė 
‘gegužinė žvynašaknė (Lathraea squamaria)’ (kLŽe) – žvynšaknės, bervidinių šeimos 
daugiamečių žolių gentis, parazituoja ant kito augalo šaknų (ypač lazdyno, alksnio 
ir liepos) (Lte Xii 564), ‘smiltyninis baravykas (Boletus castaneus)’ (LkŽe) ↔ lie. 
smitė 2 ‘(bot.) gvazdikinių šeimos smėlynų augalas (Arenaria)’ (LkŽe) auga n u o -
k a l n ė s e ,  k u r  s a u s a  (Le XXViii 185).

antrasis semantinis darybinis augalų pavadinimų su praef. pa- / po- tipas mo-
tyvuotinas formaliaisiais požymiais – išorinėmis (fizinėmis) savybėmis arba uzua-
line (vartotojiška) verte:

1) lie. p a b é r ž i s  ‘medlieva (Rhamnus (Lte Vii 361 (kaip ir БСЭ X 430) ir 
Le XViii 99 šiuo fitonimu (t. y. lie. medlievà) įvardijami skirtingų šeimų augalai, 
t. y. Amelanchier vulgaris (lie. paprastoji medlievà resp. erškėtinių šeimos krūmų ir 
neaukštų medžių gentis) ≠ Rhamnus cathartica (lie. dygioji šùnobelė resp. šaltekš-
ninių šeimos augalų gentis (Lte Xi 15)))’ Mt (= lie. dial. pabéržė ‘t. p.’ trak); 
‘konvalija (Convallaria majalis)’ rt, pirmasis, matyt, taip vadinamas dėl vienodos 
abiejų šių medingųjų augalų lapų pigmentacijos (t. y. lapų paviršius tamsus, o ap-
atinė pusė šviesiai balkšvi (žr. БСЭ X 430), o pavasarį medlievos lapai (jei tai 
Amelanchier vulgaris) būna pasidengę pūkeliais (Кернеръ фонъ-Марилаунъ i 345), 
kaip ir beržo (Betula) (Le ii 442)) ir labai panašios formos (A. rotundi-folia); gali 
būti, kad šių augalų sugretinimą lėmė uzualinė vertė (jei medlievà = dygioji šùn-
obe lė), mat tiek iš beržo lapų ir pumpurų (Le ii 443), tiek iš šunobelės uogų 
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(Кернеръ фонъ-Марилаунъ ii 699) buvo gaminami dažai; ‘pakalnutės’ semema, 
matyt, sietina su šio lelijinių (Liliaceae) šeimos žolinio augalo žiedynų išsidėstymu 
(Le XXi 367) resp. vertikaliu pasvirimu, primenančiu beržo šakų nusvirimą; dėl 
šios ypatybės beržinių šeimos medžiai (Betulaceae) „nusvirusiomis rasotomis šake-
lėmis“ liaudies dainose gretinami su skurdu ir vargu (Le ii 443);

2) lie. p a l  p š t i s  2 LbŽ, p a l e p š t i s  Mt ‘(bot.) ankštinių šeimos daugiametis 
dekoratyvinis augalas (Cytisus)’ (LkŽe) < praef. lie. pa- + adj. lie. lkštas, -à 4 
‘plokščias, plynas, lygus’ (LkŽe) (su p-k- > p-p- dėl tolimosios asimiliacijos), 
mat šio ankštinių šeimos augalo vaisius – plokščia ankštis (Lte Viii 426);

3) lie. p a l i e p s n i s  ‘(bot.) toks augalas’ < praef. lie. pa- + subst. lie. liepsnà 4 
‘ugnis, kylanti iš degančio daikto’ ir kt. (LkŽe), plg. lie. liepsnẽlė 2 ‘(zool.) nedi-
delis paukštis giesmininkas raudona krūtine, raudonkrūtinė, raudongurklė (Eritha-
cus rubecula); (bot.) gvaizdikinių šeimos augalas ryškiai spalvotais žiedais, gaisra-
na (Lychnis)’ (LkŽe; Le XiV 540–541);

4) lie. dial. p a l i e p a  ‘(bot.) didžioji nasturtė (Tropaeolum majus)’ (LkŽe), ku-
ris LkŽ sudarytojų klaidingai priskirtas lie. paliepà 3b, pãliepa 1 ‘(bot.) atauga, 
atžala, išauga’ (LkŽe) (< verb. lie. 1. palpti ‘šiek tiek, nedaug lipti; įstengti lipti’; 
2. palpti ‘prilipti po apačia’ > subst. lie. liẽptas 2 ‘lenta ar rąstas, perdėtas skersai 
griovį ar upelį pereiti; prie upės, ežero kranto ant vandens pritaisyta lenta atsisto-
ti, skalbiant ar vandenį semiant’ (LkŽe)) leksiniam semantiniam lizdui: lie. dial. 
paliepa ‘didžioji nasturtė’ ← *paliep-sn-a (-sn- absorbcija (dėl tokių kitimų plačiau 
žr. Крегждис 2009: 281)) < praef. lie. pa- + subst. lie. liepsnà (žr. ankstesnį teks-
tą), mat šio augalo žiedai „neretai r a u d o n a i  š l a k u o t i, l y g  k r a u j u  a p -
t a š k y t i “ (Le XX 23);

5) lie. p ó s m i l g ė  1 ‘(bot.) šluotsmilgė (Deschampsia)’; ‘smilguolė (apera)’; 
‘smilgūnė (Eragrostis); lendrūnas (Calamagrostis)’ ↔ pasmilgė ‘(bot.) šluotsmilgė 
(Deschampsia caespitosa)’ (LkŽe; dar žr. Le XXiii 339; XiV 385–386) < praef. lie. 
po- (dėl jo žr. kregždys 2010: 222) + subst. lie. smlga 1, smilgà 4, smilgà 3 ‘(bot.) 
varpinių šeimos žolė su šluotelės pavidalo žiedynu (Agrostis); kas aukštas ir 
plonas; miglė (Poa); lendrūnas (Calamagrostis); siauralapė smilga (C. canescens); 
striepsnė (Melica)’ (LkŽe);

6) lie. p a l a z d ė  ‘rūtenis (Corydalis cava)’ (LkŽe) ⇦ šio augalo vaisius – dėžu-
tė (Lte iX: 595), matyt, sietas su lazdyno riešutu.

Šie pavyzdžiai taip pat labai svarbūs augalų pavadinimų su praef. pa- / po- d a -
r y b i n i o  m o d e l i o  d e t e r m i n a c i j a i  – reflektuojami deadjektyvinis ir deno-
minatyvinis tipai, o ne gliwos postuluojamas jokiais pavyzdžiais neiliustruotas de-
verbatyvinis (!!!). tokią formuluotę galima pagrįsti ir neva veiksmažodinį darybos 
pamatą reflektuojančių (žr. gliwa 2009: 84) lietuvių ir latvių fitonimų pavadimų 
morfologine analize (žr. toliau).
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6 . LIe . PADRAIKA ‘(bot.) brantas 
(CUSCUTA); Pataisas (LYCOPODIUM); 
rūgtis takaŽoLė (POLYGONUM 
AVICULARE)’

Lie . padraika ‘(bot.) brantas (Cuscuta); pataisas (Lycopodium); rūgtis takažolė 
(Polygonum aviculare)’ LbŽ (LkŽe) (substantyvizacija) < praef. lie. pa- + a d j .  lie. 
drakas, -à 4 ‘išsidriekęs, laibas’ (LkŽe) (kaip adj. lie. dial. (žem.) paimlùs, - ‘geros 
galvos, gabus mokslui’ (dūnŽ 232) (↔ adj. lie. imlùs, - 4 ‘galintis prisiimti, per-
siimti, receptyvus; talpus’ (LkŽe)), adj. lie. dial. (žem.) paplókščias, -ia ‘plokščias’ 
(dūnŽ 239) ir kt.), o ne tiesiogiai sieti su verb. lie. driẽkti ‘tęsti, traukti, tempti 
(ką ilgą, tąsų, beformį); būti nusitęsusiam; tįsti; lėkti išdrikusiam; taršyti, skleisti; 
eiti, vilktis; lupti žievę’ resp. verb. lie. padriẽkti ‘paskleisti; pakratyti; netvarkingai 
padėti, numesti; tysoti pasiskleidusiam; būti nusitęsusiam, plytėti; pasklisti, paplis-
ti; griūnant pasitiesti, išsitiesti; išaugti, pasitempti’ (LkŽe), kaip siūlo gliwa (ibd.); 
lie. šùn-d r a i k a  1, šundráika 1 ‘pataisas (Lycopodium)’ ↔ šùndraikas 1 ‘t. p.’ (Lk-
Že) kaip dviejų vardažodžių (!!!) dūrinį aiškino jau kazimieras būga (rr i 219)).

7 . LIe . PãTAISAS ‘(bot.) sPorinis 
Pataisinių ŠeiMos daugiaMetis 
MiŠkų augaLas Šakotu stiebeLiu 
ir sPygLiŠkais LaPeLiais 
(LYCOPODIUM)’

Lie . pãtaisas 3b ‘(bot.) sporinis pataisinių šeimos daugiametis miškų augalas 
šakotu stiebeliu ir spygliškais lapeliais (Lycopodium)’ Lkm, kp, Pn, sv, brž, srj, 
LbŽ, Mlt, dglš, trgn, grl, a. Vien., Ln; ‘(bot.) šliaužiančioji tramažolė (Glechoma 
hederacea)’ jrb, j (LkŽe)16 iki šiol kildinamas iš poliseminio verb. lie. tiẽsti17 (tiks-

16 dar plg. ŏ/ā kamienų gretybės (apie tokių morfologinių variantų genezę plačiau žr. kregždys 2010: 51– 
58) variantą subst. lie. pataisà 3b ‘Lycopodium’ (LkŽe), vartotą rytų aukštaičių uteniškių patarmės plote.

17 Plg. verb. lie. tiẽsti semantinį ekstensionalą: ‘daryti tiesų, tiesinti, lyginti; tempti, ilginti; kišti, artinti; 
duoti, brukti; daryti (ppr. ilgą), vesti, kloti; tiesiai ar tiesų daryti, vesti, brėžti; skėsti, plėsti, skleisti, 
tempti; tempti, tęsti per ką, sujungiant dvi puses; kloti ant paviršiaus; taisyti, duoti klojėti, kloti (pa-
talą); išskleidus dengti, gaubti; kratyti, kloti; dengti ko sluoksniu, kloti; tęstis, driektis’ (plg. (refl.) 
P a t a i s a i  p a r  ž e m ę  t i ẽ s i a s  klt); b ū t i  b e s i t ę s i a n č i a m, n u s i d r i e k u s i a m, t y s o t i’; 
suduoti, drožti, kirsti, rėžti, trenkti; guldyti, griauti, trenkti (ant žemės); kristi, virsti, griūti, pulti; 
smarkiai augti, stiebtis; tęstis, trukti; tęstis, slinkti; greitai eiti, bėgti, važiuoti; smarkiai dirbti, kibti į 
darbą; traukti, plėšti, dainuoti; rujoti, lakstytis’ (LkŽe).
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liau – verb. lie. patiẽsti18), kaip teigia gliwa (ibd.), nors visi lietuvių kalbos dariniai 
su šaknimi -tais- yra vestini iš kito balsiokaitos laipsnio šaknies verb. lie. taisýti19 
(dar žr. smoczyński 2007: 675–676), suponuojančios 4 sememas, tinkančias pa-
grįsti fitonimo semantinę konotaciją (žr. 19 išnašą): 1. ‘gydyti’, mat iš vaistinio 
pataiso (Lycopodium clavatum) sporų gaminami pabarstai iššutimams gydyti (žr. Le 
XXii 150; dar žr. kŠŽ 205); 2. ‘draikytis, driektis’ – pagal augalo morfologiją, t. y. 
sporofito stiebas išsidėstęs pažeme, išsišakoja aukštai nukreiptomis šakelėmis (Le 
ibd.); 3. ‘virsti išilgam, tiestis’ = 2 semema; 4. ‘puošti, gražinti kuo’, mat augalas 
yra puošnus, naudojamas pinti vainikams (Le ibd.), kurių tik dvi (1, 4) suponuo-
tinos subst. lie. pãtaisas, mat 2 ir 3 sememos nėra būdingos verb. lie. pataisýti20, 

18 Plg. verb. lie. patiẽsti semantinį ekstensionalą: ‘padaryti kiek tiesesnį, patiesinti; dirbus pailsėti, išsities-
ti, dustelėti; atkišti, pakelti, ištiesti; padaryti ką ilgą, pakloti, įtaisyti; perdėti, pertęsti, pertempti per ką, 
sujungiant dvi puses; p a k l o t i, i š s k l e i s t i  k l o j ė t i s; išskleidus padėti; pakloti (patalą); išskleidus 
apdengti, apgaubti; pakratyti, padriekti, paskleisti; išdrikti, išsidriekti; plytėti, tįsoti, būti nusidriekusiam; 
paguldyti, pargriauti, partrenkti; atsigulti, atsidrėbti, išsitiesti, pargriūti; galą padaryti, nudobti, nužu-
dyti, užmušti, nušauti, papjauti; pasitempti, paaugti; pakrypti, pasisukti, pasiduoti’ (LkŽe).

19 Plg. verb. lie. taisýti semantinį ekstensionalą: ‘šalinti gedimus, daryti ką vėl tinkamą naudotis; daryti 
tinkamą važiuoti, šalinant nelygumus; daryti, kad būtų tiesus; šalinti spragas, skyles, lopyti; šalinti klai-
das, netikslumus, apsirikimus, nesklandumus; tarminį žodį keisti bendrinės kalbos žodžiu; naikinti, iš-
gyvendinti (negeroves); gerinti ką prastą, pašlijusį; daryti geresnį, tobulinti; daryti derlingesnį, trąšesnį; 
g y d y t i; plombuoti (dantį); sveikti, gyti; atstatyti į vietą (išnirimą); masažuoti, trinti (sprandą); riebė-
ti, storėti; daryti tvarkingą, lygų, pritinkantį; (lyginti), valyti; tam tikru būdu šukuoti, garbiniuoti, 
daryti šukuoseną; išplėtojus tiesti, skleisti; d r a i k y t i s, d r i e k t i s; v i r s t i  i š i l g a m, t i e s t i s; 
tvarkyti, prižiūrėti; pakelti vagojant užverstą; doroti, darinėti, valyti; įtvirtinti, įstatyti; rišti (knygą); 
dėti viršelius, aplankus; dėti į rėmus, rėminti; kloti (lovą, patalą)’ ndŽ, brs, trkn, Žr, slnt, Mžš, kair, 
n 123, LLd iii 275 (grz), Mžš, rm; ‘rengti, vilkti (drabužiais); dėvėti, vilkėti; aprūpinti drabužiais; 
dengti, tiesti; rengti gražiais, puošniais drabužiais; p u o š t i, g r a ž i n t i  k u o; teikti išvaizdai gražumo; 
daryti, gaminti kokį daiktą; tiesti (kelią); tverti (tvorą); sukti, krauti (lizdą, migį ir pan.); daryti ką tam 
tikro pavidalo, formuoti; krauti, auginti; sudaryti iš garsų tam tikrą vienumą; statyti, statydinti (statinį); 
daryti vidaus įrengimus; kurti, steigti, rengti; gaminti, tiekti (valgį, gėrimą, ėdalą); gaminti kokiam 
darbui, reikalui; daryti derinantis prie numatyto tikslo, stengtis taikyti; bandyti; elgtis; dėtis, rodytis; 
išdirbinėti (juokus, išdaigas, nemalonumus ir pan.); šmeižti, apkalbinėti; ruošti, rengti (kelionei, kokiai 
veiklai, įvykiui); ketinti, norėti, manyti, numatyti (ką daryti); artėti pradžiai, reikštis juntamais kokio 
būsimo reiškinio požymiais; tvarkyti, rengti (padargą, įrankį, kitą kokią priemonę), kad tiktų vartoti, 
naudotis; miklinti, mankštinti; derinti; dėti šovinį į šaunamojo ginklo lizdą; rengti sėjai, dirbti (žemę); 
rūpinti, tiektis; parūpinti, įgyti, pirkti; kaupti, krauti, dėti; rūpintis, kad kur patektų, būtų priimtas; 
kelti (vestuves, pokylį); organizuoti, rengti; telktis, rinktis; taikyti (į taikinį); kreipti reikiama linkme; 
gretintis, ketinant ką daryti; gretintis, taikstytis, šlietis (prie ko patinkamo); rastis, reikštis, mestis (apie 
ligą, skausmą); godžiai valgyti, kirsti; mušti, daužyti; naikinti; brangiai imti, plėšti, lupti’ (LkŽe).

20  Plg. verb. lie. pataisýti semantinį ekstensionalą: ‘pašalinti gedimus, padaryti tinkamą naudoti; padary-
ti tinkamą važiuoti, šalinant nelygumus; palopyti; kitaip perdaryti, pertaisyti; pašalinti ar nurodyti 
klaidas, apsirikimus, nesklandumus; pašalinti negeroves; pagerinti ką suprastėjusį, netikusį; patobulin-
ti, perauklėti; išsigiedryti; pagydyt i; u ž p l o m b u o t i  (d a n t į); p a s v e i k t i, p a g y t i; a t s t a t y -
t i  (i š n i r i m ą); išmasažuoti, ištrinti; nupenėti, nušerti; pariebėti; į g y t i  j ė g ų, a t s i g a u t i; pada-
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iš kurio galėtų būti kildinamas minėtas ŏ kamieno darinys (jei tai deverbatyvas) (žr. 
20 išnašą). Vis dėlto terapinės funkcijos uzualizacija suponuotų hiperonimo ‘gydymo 
augalas’ rekonstrukciją, kuri mažai tikėtina dėl menkos farmakoterapinės augalo 
vertės, t. y. juo gydytos tik egzogeninės kilmės odos sutrikimai, negrėsę biologinei 
žmogaus egzistencijai, o pataisu varinčiumi (L. annotinum) – nuomaris (Le ibd.). 
Vis dėlto būtent pastarosios pataiso rūšies įvardijimas lie. šùnd r a i k a  ‘t. p.’ supo-
nuoja augalo morfologijos (plg. gritėnienė 2006: 183), o ne vartojamosios konota-
cinės vertės svarbą, t. y. suponuotini ‘šliaužimo, vilkimosi pažemiu’ konotatyvai, mat 
pagrindinis pataiso (Lycopodium) stiebas yra g u l s č i a s  šakniastiebis (Le XXii 150), 
plg. lie. dial. v a l k a t a  šniūrininkė, kuri dėl šliaužiančio stiebo panaši į „[…] p a -
t a i s ą  – vaistinį miškų augalą ilgu išsidriekusiu stiebu“ (gritėnienė ibd.).

uzemos ‘papuošalas’ atstatymas taip pat abejotinas, mat leksemos semantinis 
ekstensionalas tokios reikšmės nereflektuoja. hipotezė, neva tai ŏ kamieno dever-
batyvas iš verb. lie. pataisýti (apie tokį darybos tipą plačiau žr. skardžius i 26–36), 
abejotina dėl šio veiksmažodžio vedinių darybinio modelio ir semantinės vertės 
sąsajos, t. y. reflektuojami nomen instrumenti pavadinimai: lie. dial. pãtaisas ‘įrankis, 
įtaisas’ (dūnŽ 249) ↔ (suff. *-lŏ- vedinys) lie. dial. pãtaisalas sm. (34b) ‘įrankis, 
įtaisas’ trš; ‘(col.) pataisyti, patiekti valgymai’ j. balt. (LkŽe).

aptariamo fitonimo kilmės mįslę galima lengvai paaiškinti remiantis jau minė-
to n e a s o c i a t y vo21 lie. dial. v a l k a t a  šniūrininkė ‘tramažolė (Glechoma)’, supo-

ryti tvarkingą, lygų, pritinkantį; padaryti tiesų, ištiesti; išsitiesti išilgam; sutvarkyti, apšvarinti, apsodin-
ti; pakloti (lovą, patalą); apsirengti, apsivilkti (drabužiais); persirengti kuo; papuošti; padaryti kokį 
daiktą; susidaryti, atsirasti; nutiesti (kelią); užtverti (tvorą, gardą ir pan.); susukti, sukrauti (lizdą); pa-
daryti ką tam tikro pavidalo, suformuoti; pastatyti (statinį); įrengti, įtaisyti; įkurti, įsteigti; parengti, 
sudaryti; pagaminti (valgį, gėrimą, ėdesį ir pan.), patiekti; pagaminti kokiam darbui, reikalui; dirbtinai, 
apsimetant padaryti; pasidaryti kokiam; dėtis kuo, pasirodyti kokiam, apsimesti; padaryti nemalonumą; 
pasitaikyti; pataikyti, pakliūti kur; atsitikti; paruošti, parengti (veiksmui, veiklai, įvykiui); nusiteikti, 
ketinti (ką daryti); sutvarkyti, parengti, kad būtų tinkamas vartoti, naudotis; parengti darbui (padargą, 
įrankį, indą ir kt.); išmiklinti; įdirbti (žemę); parūpinti, įgyti; parinkti, pataupyti; paskirti, nurodyti, ką 
kam daryti, kuo būti; iškelti (vestuves, pokylį); sukelti kokį reiškinį; užtraukti (negerovę); pakreipti 
kuria linkme; pavalgyti, užkirsti; primušti; užmušti, nužudyti; prigauti, suvedžioti (merginą); pavogti; 
išleisti, išeikvoti (LkŽe).

21 Plg. augalo morfologinės struktūros suponuotus k o n o t a t y v u s  subst. lie. dreka 1 ‘augalo dalis, 
tinkanti audiniams austi, pluoštas, plaušas; tinklinis audinys; tam tikras (pluošto) kiekis, žiupsnis; (bot.) 
pataisas, driekana, rietena, šarkakojis (Lycopodium)’ / driẽkana 1 ‘(bot.) besidriekianti daržų piktžolė’ 
ir (kito apofoninio laipsnio) jau minėtą lie. padraika ‘(bot.) brantas (Cuscuta); pataisas (Lycopodium); 
rūgtis takažolė (Polygonum aviculare)’ LbŽ (LkŽe) bei genetinius jų a s o c i a t y v u s: subst. lie. pa-
drái ka 1 ‘ištvirkusi moteris, paleistuvė’ / padráika 1, pãdraika 1, ‘nerimtas žmogus, pliuškis; ilgšis, 
ištįsėlis’ (LkŽe).

Šių semantinių lygmenų skyrimas yra itin svarbus, mat kai kurie tyrėjai asociatyvus ima interpre-
tuoti kaip pirminius deverbatyvus, nors jie traktuotini kaip denominatyvai, plg. lie. patárška / patérš-
ka ‘Briza media’ gritėnienė (2006: 61) sieja su vėjo keliamu nusvirusių varpučių garsu (plg. lie. patárška 
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nuojančio antrąjį semantinį darybinį augalų pavadinimų su praef. pa- / po- tipą, 
motyvuotiną formaliaisiais požymiais – išorinių (fizinių) savybių verte: šios lūpa-
žiedžių (Labiatae) šeimos žolės – šliaužiančiosios tramažolės (G. hederaceae) stiebas22 
yra panašus į pataisą (gritėnienė ibd.), t. y. pagrindinės antžeminės augalo dalies 
horizontalus išsidėstymas ir atitinkamos morfologijos lapai nulėmė dviejų skirtingų 
augalų rūšių pavadinimų gretinimą resp. suponuoja paralelių semantemų ir morfo-
loginės struktūros (plg. b ū d va r d i n ė s  kilmės abstrakčios reikšmės nomen agentis 
lie. válkata ‘valkūnas’ (skardžius i 336) ← adj. lie. valkùs, - 4 ‘t ą s u s, t a m p u s, 
minkštas, klampus, diržus; l i a u n a s, l a n k s t u s, stangrus, e l a s t i n g a s; lankstus, 
vinklus (ppr. apie žmogų, kūno dalis); nelankstus, neskalus, kietas, diržingas; trapus, 
gruzdus; tingus, nerangus; glitus, lipus, tirštas; tvirtas, patvarus, ištvermingas (apie 
žmogų, gyvulį); kuri ilgai neužtrūksta, malži (apie karvę)’ (LkŽe) + suff. -at-) 
lyčių egzistavimą.

Vadinasi, galima drąsiai teigti, kad lie. pãtaisas ‘Lycopodium’ yra ne deverbatyvas, 
o d e n o m i n a t y va s, traktuotinas kaip hipernormalizmas (su šaknies -ai- vietoj 
etimologinio -ą- (apie tokių kilmę plačiau žr. urbutis 1998: 55–56)), sietinas su subst. 
lie. p a t ą s a   pl. 3b ‘(bot.) sporinis pataisinių šeimos daugiametis miškų augalas 
šakotu stiebeliu ir spygliškais lapeliais (Lycopodium)’ Švnč, kli (LkŽe) < praef. lie. 
pa- + a d j . lie. dial. *taisus ‘lankus, valkus’ (hipernomalizmas) ↔ adj. lie. tąsùs, - 
4 ‘k u r i s  t e m p i a m a s  t ę s i a s i, t į s t a, netrupa; e l a s t i n g a s, v a l k u s, diržin-
gas, neskalus; kietas; lipnus; ilgai besitęsiantis, trunkantis’ (LkŽe) arba subst. lie. tąsà 
4 ‘(t o  p a t i e s  d a i k t o )  t ę s i m a s i s  t o l i a u, t ę s i ny s; ko vykdymas, darymas 
ar vykimas, tęsimas ar tęsimasis toliau’ (LkŽe) ∼ subst. lie. patsa (scom.) 1, patąsà 
3b ‘v a l k a t a , bastūnas, palaidūnas; t į s l a , patįsėlis’ (plg. fitoniminę konotaciją: Tėvas 
patąsa, motina pamplė, vaikai čiučiurukai (ž i r n i s ) kos 84) (LkŽe), subst. lie. dial. 
patsai pl. 2 ‘pakulos su spaliais, gaunamos linus braukiant’ Prng, dv (LkŽe)23. Va-
dinasi, galima rekonstruoti sememą ‘augalas, kuris tempiamas tęsiasi, tįsta’.

1 ‘kas daug plepa, tarškia’ ↔ patérška 1 ‘t. p.’ (LkŽe)), o gliwa (2009: 84) jį aiškina ir kaip veiksma-
žodinį vedinį iš verb. lie. takšti ‘skleisti tarškantį garsą, barškėti; važiuoti tarškant; suduoti, kaukštelė-
ti; plepėti, taukšti; čerkšti’ resp. verb. lie. patakšti ‘patriaukšti, pagliaudyti; paplepėti, pataukšti’ (LkŽe), 
ir kaip denonaminatyvą iš subst. lie. tárška 1 ‘plepys, tarškalius’ ↔ terškà 4 ‘t. p.’ (LkŽe), nors leksemą 
priskiria deverbatyvų poklasiui.

22 Plg. subst. lie. pataisaniai 2 ‘(bot.) s t i e b i n i ų  sporinių augalų klasė (Lycopodineae)’ LbŽ (LkŽe).
23 Pastarieji deverbatyvai iš verb. lie. tąsýti ‘paėmus už ko nors traukyti, tampyti; tampyti, kad vilktųsi, 

šliaužtų, valkioti; stumiant versti judėti kuria nors kryptimi, perkėlinėti, stumdyti, traukyti; kibinti, 
stumdyti, draskyti, kamuoti; darbu varginti; traukyti, traukti tvirtai besilaikantį ar sunkiai prieinamą 
daiktą; tempiant tiesti, kloti; sunkiai nešioti, kiloti; sunkiai vežioti; tęsti, delsti, vilkinti; tęstis’ ir kt. 
(LkŽe) ↔ verb. lie. patąsýti ‘paėmus už ko nors patimpčioti, patraukyti; pamilžti; pasistumdyti, pasi-
mušti; velkant kiek patampyti, pavalkioti; pastumdyti; sutraukyti; suardyti; tempiant patiesti, iškloti; 
išsidriekti, išdrikti; kiek tęsiamai tarti; pasidengti, apsidraikyti’ ir kt. (LkŽe).



rytų baltų fitonimų morfeminio skaidymo ypatumai 
(etninės žodžių identifikacijos problematika)

157diskusinės publikacijos / discussion papers

8 . LA . DIAL . APDZIŗAS, APDZIRAS, 
APDZIRES, APDZIRENES, APDZIŗU- / 
APDZIRU-ZāLES ‘Pataisas 
(LYCOPODIUM)’

La. dial. apdziŗas, apdziras, apdzires, apdzirenes jaungulbene (410), apdziŗu- / 
apdziru-zāles Lielauce (112) ‘pataisas (Lycopodium)’ kilmė iki šiol neišaiškinta (plg. 
gliwa 2009: 83–84). remiantis karlio Miūlenbacho žodyne (Me i 84) pateikiama 
medžiaga, galima spėti latvių kalbos šnektose įvykus fitoniminę šio augalo pavadi-
nimo panmiksiją (lingvistinę), būdingą ir lietuvių šnektoms. dėl Miūlenbacho nu-
rodomo šios leksemos lietuvių kalbos atitikmens apgirios ‘čemerys (Veratrum)’ ga-
lima daryti prielaidą apie skirtingų rūšių augalų pavadinimų hiperonimizaciją (pagal 
1-ąjį darybinį semantinį – lokalizacijos – tipą), plg. lie. dial. atgir ‘toks m i š ko 
augalas (Lycopodium selago)’ (dūnŽ 34), t. y. ‘atgirinis arba pelkinis pataisas’ (Le 
XXii 150), nors Vitkausko (dūnŽ ibd.) nurodomi iliustraciniai leksemos pavyzdžiai 
suponuoja čemerio (Veratrum) konotaciją – šio augalo skysčiu (‘č e m e r y č i ų  van-
deniu’) naikinamos utėlės (!!!). fitonimų maišymą nulėmė, matyt, lokalizacinis iden-
tiškumas, t. y. augimo vieta – miškas (pataiso), pamiškė – čemerio (plg. apdziŗas 
auguot p r i e ž u  m e ž u o s  un ȩsuot līdzīgas staipekļiem (Me ibd.), t. y. „č e m e r y s 
a u g a  p a m i š k ė s e  i r  y r a  l a b a i  p a n a š u s  į  p a t a i s ą“) – ir uzua linė vertė, 
mat abu augalai yra vaistiniai, tik naudojami skirtingoms ligoms gydyti. taigi šio 
žodžio etimologinė analizė nesudėtinga: la. apdziŗas *‘pagirio, pamiškės augalai resp. 
pamiškiniai’ < praef. la. ap- ‘(žymi daiktą, esantį aplink ką nors)’ + s u b s t. la. dziŗa 
(dzre) ‘miškas’ (žr. Me i 555). todėl gliwos (ibd.) teiginys, neva šis denominatyvas 
yra veiksmažodinis vedinys, traktuotinas kaip liaudies etimologijos pavyzdys.

9 . aPibendriniMas

remiantis pateikta trumpa apžvelgtų fitonimų analize, galima be išlygų pritarti 
albertui rosinui, suformulavusiam fantasmagorinių interpretacijų resp. kazuistinių 
argumentų vengimo metodinį teiginį (1997: 73): „[…] sprendžiant sudėtingus mor-
fologijos raidos klausimus, būtina atsisakyti atomistinių tyrimo metodų ir atsitik-
tinio lyginimo su kitomis indoeuropiečių kalbomis, kurių duomenys, neištyrus jų 
vidinės raidos motyvų, dažnai gali nuvesti į klystkelius. kiekvienos kalbos faktas 
turi būti tiriamas tos kalbos (ar tarmės) sisteminių sąsajų požiūriu, jo vartojimo 
kontekstų ir pragmatikos požiūriu ieškant jo pakitimų vidinių motyvų pačios kalbos 
(ar tarmės) sistemoje.“
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10 . iŠVados

10.1. esminis faktorius, lemiantis leksemų etimologinės analizės kryptį – rekons-
trukciniu-pragmatiniu metodu išskirtos mažiausios reikšmę turinčios žodžio 
dalies nustatymas.

10.2. Mažiausios apibendrintos žodžio dalies nebuvimas resp. formalusis alternan-
tas rekonstruotinas, remiantis semantemų vertės uzusu.

10.3. nustatyta tokia lietuvių ir latvių fitonimų morfologinė (resp. etimologinė) 
raida:

10.3.1. lie. pastẽnis ‘gvazdikinių šeimos augalas (Malachium)’ ← *pas-iu-t-enis 
(su radicialinio -iu- absorbcija) ← lie. dial. pãsiutas ‘pasiutimas, pašėlimas, 
dūkimas’ (↔ lie. dial. pasiutỹs, pasiuts ‘t. p.’) + (antrinis) suff. *-enŏ-;

10.3.2. lie. núokana ‘skėtinių šeimos nuodingas augalas (Cicuta)’ ← praef. nuo- + 
subst. lie. dial. kãnas ‘galas’ (< lie. dial. kãpana ‘gaišimas, stipimas’) < praef. 
nuo- + lie. ka-pa-na ‘pabaiga, mirtis’ (← *‘tai, kas lemia mirtį resp. mirties 
augalas’);

10.3.3. subst. lie. padaukas ‘raudonviršis (Leccinum aurantiacum)’ < subst. lie. 
dial. (skol.) *padaukas ‘nelygaus, raukšlėto („apšepusio“) koto grybas’ < adj. 
lie. dial. (skol.) *padalkinis ‘nelygus (raukšlėtas, nes sudurstytas) kaip padur-
kas’ ← lie. (skol.) padálka ‘apatinis drabužio kraštas, pažemė, palankas’ (su 
-al- > -au-, būdingu skoliniams);

10.3.4. lie. pasienis ‘graižažiedžių šeimos augalas, džiugūnė (Hypochoeris)’ < *pa-
sie-ty-nis ‘toks (-ia) kaip sietynas’ resp. ‘sausa, sudžiūvusi žolė = džiugūnė’ 
< praef. pa- + subst. lie. sietýnas ‘iš šiaudų papuošalas; tokia upių pakraščiais 
auganti žolė’;

10.3.5. lie. posanis ‘džiugūnė (Hypochoeris)’ ← *po-su-kainis ‘tas, kuris kaišomas, 
pinamas, tveriamas’ (su -uk- absorbcija) < praef. po- + verb. lie. dial. sukáinioti 
‘suvelti, suraizgyti’ ↔ verb. lie. dial. káinioti ‘kaišyti, pinti, tverti (šiaip taip, 
tam kartui, prastai)’; ‘sienotarpius kamšyti samanomis, pakulomis ar kuo 
kitu’ ir kt. (∼ subst. lie. kainė ‘(bot.) Coremium, t. y. grybą maitinančioji 
dalis, sudaryta kondiforų sankaupos’);

10.3.6. lie. póminis ‘eraičinas (Festuca)’ ← a) (apeliatyvas) lie. dial. (žem.) pomi-
nis *‘augalas, augantis paupyje resp. drėgnose vietose’ < top. lie. dial. (žem.) 
*Pominys (< *Paminys ‘t. p.’ (su -ij- absorbcija ir -a- > -o-, plg. lie. pa-eže-
rys ‘vieta prie ežero’ ↔ top. lie. (žem.) Pó-žerė ‘kaimas netoli tauragės’) < 
top. *Paminijys ‘vietovė prie Minijos upės’ < top. lie. (žem.) Pomenie (= 
Paminijės) ‘6 vietovės prie Minijos upės, į vakarus nuo Žarėnų ir į šiaurę nuo 
rietavo’; b) lie. dial. (žem.) póminis *‘augalas, augantis drėgnose vietose’ < 
lie. *po-ne-minis ‘t. p.’ (su -ne- absorbcija dėl fonologiškai tapačių skiemenų 
kartojimosi, t. y. -ne-…-ni-; -i- < -u- dėl regresyvinės asimiliacijos) < subst. 
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lie. *po-ne-munis ‘t. p.’ (substantyvizacija) < adj. bl. *nemuna- ‘tai, kam bū-
dinga drėgna vieta’;

10.3.7. lie. pamienis ‘šunažolė (Dactylis glomerata)’ ← *pa-ka-mienis ‘žolė, augan-
ti tik šešėlingose vietose, pamiškėse, pagiriuose, kirtimų vietose, t. y. ten, 
kur yra medžių’ (su radicialinio -ka- absorbcija) < praef. pa- + subst. lie. 
kamenas ‘augalo, medžio liemuo, stiebas’ ir kt.;

10.3.8. lie. palpštis / palepštis ‘ankštinių šeimos daugiametis dekoratyvinis au-
galas (Cytisus)’ ← *palkštis ‘augalas, subrandinantis plokščias ankštis’ (su 
p-k- > p-p- dėl tolimosios asimiliacijos) < praef. lie. pa- + adj. lie. lkštas, 
-à ‘plokščias, plynas, lygus’;

10.3.9. lie. dial. paliepa ‘didžioji nasturtė (Tropaeolum majus)’ < ← *paliep-sn-a 
‘raudonai šlakuotų, lyg krauju aptaškytų žiedų augalas’ (-sn- absorbcija) < 
praef. lie. pa- + subst. lie. liepsnà ‘ugnis, kylanti iš degančio daikto’ ↔ lie. 
liepsnẽlė ‘(bot.) gvaizdikinių šeimos augalas ryškiai spalvotais žiedais, gaisra-
na (Lychnis)’;

10.3.10. lie. padraika ‘brantas (Cuscuta); pataisas (Lycopodium); rūgtis takažolė 
(Polygonum aviculare)’ < praef. lie. pa- + adj. lie. drakas, -à ‘išsidriekęs, 
laibas’;

10.3.11. lie. pãtaisas ‘sporinis pataisinių šeimos daugiametis miškų augalas šako-
tu stiebeliu ir spygliškais lapeliais (Lycopodium)’ – hipernormalizmas (su ša-
knies -ai- vietoj etimologinio -ą-), sietinas su subst. lie. patąsa ‘(bot.) spo-
rinis pataisinių šeimos daugiametis miškų augalas šakotu stiebeliu ir spygliš-
kais lapeliais (Lycopodium)’ < praef. lie. pa- + adj. lie. dial. *taisus ‘lankus, 
valkus’ (hipernomalizmas) ↔ adj. lie. tąsùs, - ‘kuris tempiamas tęsiasi, tįsta, 
netrupa; elastingas, valkus, diržingas, neskalus’ ir kt.;

10.3.12. la. dial. apdziŗas, apdziras, apdzires, apdzirenes, apdziŗu-/apdziru-zāles ‘pa-
taisas (Lycopodium)’ < praef. la. ap- ‘(žymi daiktą, esantį aplink ką nors)’ + 
subst. la. dziŗa (dzre) ‘miškas’.
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Morphological segmentation peculiarities 
of eastern baltic Phytonymes (ethnical 
identification topics of the lexemes)

s u M M a ry

the article deals with the analysis of lexemes’ morphological segmentation peculiarities, 
i.e. methodology of the submorphs discernment. determination of the structural verges of 
morpheme is handled as the essential element, which is of the most importance of the etymo-
logical analysis of the words. the morpheme structure is tested in accordance with reconstruc-
tion-pragmatic method in opposition to atomistic. reconstruction of morpheme as formal 
alternative structural element is based on the semanteme significant value.

due to the etymological analysis of the Phytonymes, these conclusions are drawn:
1) Lith. pastẽnis ‘a plant of a genus decandria digynia (Malachium)’ ← *pas-iu-t-enis (with 

the absorption of radical -iu-) ← Lith. dial. pãsiutas ‘fury, rabidity, tear’ (↔ Lith. dial. 
pasiutỹs, pasiuts ‘ditto’) + (secondary) suff. *-enŏ-;

2) Lith. núokana ‘cowbane (Cicuta)’ ← pref. nuo- + subst. Lith. dial. kãnas ‘death’ (< Lith. 
dial. kãpana ‘dying’) < pref. nuo- + ka-pa-na ‘death, passing’ (← *‘that, which fates to 
die resp. plant of dissolution’);

3) Lith. padaukas ‘orange-cap boletus (Leccinum aurantiacum)’ < subst. Lith. dial. (loan) 
*padaukas ‘fungus of uneven, crinkly, shabby stipe’ < adj. Lith. dial. (loan) *padalkinis 
‘uneven (crinkly be cause of being crappy) as a skirt’ ← Lith. (loan) padálka ‘tuck’ (with 
the shift of -al- to -au-, which is characteristic feature of borrowings);

4) Lith. pasienis ‘cat’s ear (Hypochoeris)’ < *pasie-ty-nis ‘the same as Lith. sietýnas’ resp. 
‘dry, sear grass = cat’s ear’ < pref. pa- + subst. Lith. sietýnas ‘straw decoration; riverbank 
growing grass’;
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5) Lith. posanis ‘cat’s ear (Hypochoeris)’ ← *po-su-kainis ‘used for wattling, pleatching’ 
(with the absorption of -uk-) < pref. po- + v. Lith. dial. sukáinioti ‘tangle, snarl’ ↔ v. 
Lith. dial. káinioti ‘to pop, fence, wattle (tol-lol; fair-to-middling)’; ‘to caulk interstice 
of walls with moss, gasket’ etc. (∼ subst. Lith. kainė ‘(bot.) Coremium’);

6) Lith. póminis ‘fescue (Festuca)’ ← a) (appellative) Lith. dial. (samogitian) pominis *‘riv-
erbank and soaks growing plant’ < toponym Lith. dial. (samogitian) *Pominys (< *Pam-
inys ‘ditto’ (with the absorption of -ij- and -a- shift to -o-, cf. Lith. pa-ežerys ‘lakeside’ 
↔ toponym Lith. dial. (samogitian) Pó-žerė ‘village near tauragė’) < toponym *Pamin-
ijys ‘terrene near river Minija’ < toponym Lith. dial. (samogitian) Pomenie (= Paminijės) 
‘6 terrenes near river Minija (westward from Žarėnai and northward from rietavas’; b) 
Lith. dial. (samogitian) póminis *‘soaks growing plant’ < Lith. *po-ne-minis ‘ditto’ (with 
absorbtion of -ne- due to repetition of phonologically identical clusters, i.e. -ne-…-ni-; 
-i- < -u- by virtue of regressive assimilation) < subst. Lith. *po-ne-munis ‘ditto’ (sub-
stantivisation) < adj. balt. *nemuna- ‘appropriate to soak’;

7) Lith. pamienis ‘orchard grass (Dactylis glomerata)’ ← *pa-ka-mienis ‘outskirts, shady 
places and slash growing grass, i.e. arboreal terrenes plant’ (with absorption of radical 
-ka-) < pref. pa- + subst. Lith. kamenas ‘shaft, stem’ etc.;

8) Lith. palpštis / palepštis ‘bean-trefoil (Cytisus)’ ← *palkštis ‘legume with a tabular pod’ 
(with a shift of p-k- to p-p- due to incontiguous assimilation) < pref. Lith. pa- + adj. 
Lith . lkštas, -à ‘tabular, smooth, equal’;

9) Lith. dial. paliepa ‘great indian cress (Tropaeolum majus)’ ← *paliep-sn-a ‘freckled in 
red (like blood sloppy) blooming plant’ (with absorption of -sn-) < pref. Lith. pa- + 
subst. Lith. liepsnà ‘blaze’ ↔ Lith. liepsnẽlė ‘(bot.) a plant with gaily colored blossom of 
a genus decandria digynia (Lychnis)’;

10) Lith. padraika ‘dodder (Cuscuta); club-moss (Lycopodium); knotgrass (Polygonum avicu-
lare)’ < pref. Lith. pa- + adj. Lith. drakas, -à ‘sprawling, slender’;

11) Lith. pãtaisas ‘club-moss (Lycopodium)’ is to be interpreted as an atypical formation 
(with a radical -ai- instead of inherited -ą-), correlative with subst. Lith. patąsa ‘(bot.) 
club-moss (Lycopodium)’ < pref. Lith. pa- + adj. Lith. dial. *taisus ‘supple, ductile’ 
(atypical formation) ↔ adj. Lith. tąsùs, - ‘supple, ductile; resilient, tough’ etc;

12) Latv. dial. apdziŗas, apdziras, apdzires, apdzirenes, apdziŗu- / apdziru-zāles ‘club-moss 
(Lycopodium)’ < pref. Latv. ap- ‘(used for denotation ‘to be around of smth.’)’ + subst. 
Latv. dziŗa (dzre) ‘wood’.
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ZigMas ZinkeViČius

jono jaknaViČiaus 
EVANGELIJOS 
XViii a. Pabaigoje

Peržiūrėjus neseniai Lietuvių katalikų mokslo akademijos išleistus breslaujos, 
Pabaisko ir ukmergės dekanatų 1782–1784 m. vizitacijos, atliktos Vilniaus vysku-
po ignoto jokūbo Masalskio nurodymu, aktus, išryškėja nemaža įdomių duomenų 
apie jono jaknavičiaus Evangelijų naudojimą to meto bažnyčiose.  

kaip anuomet buvo įprasta, Evangelijų pavadinimas vizitacijos aktuose rašomas 
sutrumpintai ir netiksliai, o tai kelia tam tikro neaiškumo ir abejonių.

apypilnis, kad ir netikslus, pavadinimas Ewange(i)eliczka polska i litewska įrašy-
tas šių vietovių vizitacijos aktuose: alanta, apytalaukis, balninkai, daugėliškis, 
Šešuoliai, tauragnai, Žeimiai ir Žemaitkiemis. yra dar variantas Ewangeliczka pols-
ka z litewską: kuktiškės, Vidžiai, Zarasai (suvieko filija). kodėl vartojama mažybi-
nė forma ewangeliczka, galima tik spėlioti.

tačiau ypač dažnai randame vienažodį įrašą Ewang(i)eliczka arba dgs. Ewang(i)
eliczki: adutiškis, anykščiai, apsas (3 egz.), breslauja (net 5 egz.), Čiobiškis, del-
tuva, drūkšiai (2 egz.), dubingiai, gelvonai (2 egz.), giedraičiai, ikaznė, inturkė, 
joniškis (Pabaisko dekanatas), kavarskas (2 egz.), kuktiškės, kurkliai (2 egz.), La-
banoras, Lyduokiai, Miorai, Musninkai, Molėtai, naujamiestis, Palūšė, Pašaminė 
(breslaujos dekanatas), Pumpėnai, račkiškė (breslaujos dekanatas), raguva, ra-
mygala (2 egz.), salakas (2 egz.), senasis Panevėžys (ukmergės dekanatas), skie-
monys, Šėta, smalvos, strūnaitis (2 egz.), Širvintos, taurapilis (breslaujos dekana-
tas), tverečius, ukmergė (2 egz.), upininkai, Vadokliai, Vidiškiai (ukmergės de-
kanatas) ir Zarasai. Prie kai kurių įrašų pažymėta, kad tai nauja (pvz., skiemonys) 
arba kad sena knyga (Čiobiškis, giedraičiai, salakas ir kt.). sunku pasakyti, ar 
turėtas omenyje knygos susidėvėjimo laipsnis ar leidimo senumas.

iš pateikto vietovių sąrašo matyti, kad jaknavičiaus Evangelijos naudotos ir ten, 
kur vėliau įsigalėjo lenkų kalba (pvz., dubingiai, giedraičiai, inturkė), net už Lie-
tuvos respublikos ribų (apsas, breslauja – po kelis egzempliorius, drūkšiai, ikaz-
nė, Miorai...). Visur ten kunigai be jų, matyt, neišsiversdavo.

tradicija jaknavičiaus Evangelijų pavadinimą trumpinti žodžiu Ewangeliczka (Ewan-
geliczki) galėjo būti paveldėta iš senesnių laikų. Prieš šimtą metų Žemaičių vyskupo 
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kazimiero Paco vizitacijos aktuose irgi neretai randame įrašyta Ewangeliczki (pvz., 
alsėdžiai, betygala, kelmė – 2 egz.), kartą – Ewangelijki małe (radviliškis) šalia il-
gesnių pavadinimų Ewangeliczka polska i litewska (Žeimiai), Ewangeliczki polskie y 
litewskie (tryškiai), Ewangeliczki polskie z litewskim (baisogala) ir Ewangelijki polskie 
y litewskie (Žagarė), taip pat lotyniškai Liber evangeliorum, idiomate polonico et sa-
mogitico (Lygumai). Prie pastarojo įrašo yra dar ir kitas: Rosarium idiomate samogi-
tico – turbūt verstina Rožių sodas žemaičių kalba. kokia tai knyga? Žodiu samogitica, 
matyt, vadintas ano meto Žemaitijos reikalams naudotas lietuvių rašomosios kalbos 
variantas, kuriam pradžią davė dabartinės vidurio Lietuvos žemumų tarmė. 

sunku pasakyti, ar iš tikrųjų visais nurodytais atvejais trumpinys Ewangeliczka 
(Ewangeliczki) žymi jaknavičiaus Evangelijas. abejotina dėl ankstyvųjų Žemaičių 
vyskupijos vizitacijos aktų, nes ten yra ir Ewangeliczki polskie – praleista i litewskie: 
ar tai lenkiška evangelijų knyga? (užventyje). Vietoje Ewangeliczki pasitaiko Evan(g)
elijki (Pakruojyje, Pušale). Šiaip jau lotyniška ar lenkiška evangelijų knyga įvardi-
jama Liber evangeliorum (pvz., smilgiuose, Vilkijoje).

kaip ten bebūtų, nėra abejonės, kad jaknavičiaus Evangelijos XViii a. pabaigo-
je dar buvo labai reikalinga ir plačiai naudojama knyga. be jos kunigai, ypač pras-
tai mokėję ar visai nemokėję lietuvių kalbos, išsiversti negalėdavo. tai matyti iš 
peržiūrėtų vizitacijos aktų. Vaizdas dar labiau išryškėtų peržiūrėjus rankraštinius 
vizitacijų aktus, kurių išliko daug. tačiau jie šio straipsnio autoriui dėl sušlubavu-
sios sveikatos nebuvo pasiekiami. tai turės padaryti ateities tyrėjai.

džiugu, kad LkMa tęsia vyskupo ignoto Masalskio organizuotos vizitacijos 
akcijos dokumentų publikavimą. jau spausdinamas kauno dekanato dokumentų 
rinkinys. Planuojama leisti ir kitus, ne vien vyskupo Masalskio, dokumentus.
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aPie konstantino 
SIrVYDo PROMPTUARIUM 
egZeMPLiorių

seniausio konstantino sirvydo žodyno išliko tik vienas defektuotas, be titulinio 
lapo, egzempliorius, saugomas Maskvoje, centriniame senųjų aktų archyve. istori-
kė ingė Luošaitė nustatė, kad jis vadinosi ne Trijų kalbų žodynas (taip pavadintas 
vėlesnis sirvydo žodynas, ne sykį kartotas), bet Lenkiškų, lotyniškų ir lietuviškų žodžių 
aruodas, lotyniškai Promptuarium dictionum Polonicarum, Latinarum et Lituanicarum . 
tokio pavadinimo žodyną aptiko reformatų veikėjo saliamono risinskio (mirusio 
1625 m.) bibliotekos rankraštiniame knygų sąraše, o be sirvydo daugiau niekas 
tada lietuviško žodyno nebuvo išleidęs. sirvydo žodynų tyrėjas kazimieras Pakalka 
iš vandenženklių nustatė, kad jis išleistas prieš 1620 m. Vincas urbutis ištyrė, kad 
Promptuarium labai skyrėsi nuo vėlesniojo sirvydo žodyno. tai buvo visai kitas 
žodynas, daug mažesnės apimties. apie visa tai plačiau žr. Zigmas Zinkevičius. 
Senųjų raštų kalba (Lietuvių kalbos istorija, iii tomas), Vilnius: Mokslas, 249–250.

Lietuvių katalikų mokslo akademija 2008 m. išleido breslaujos dekanato 1782–
1783 m. vizitacijos aktus: Breslaujos dekanato vizitacija 1782–1783 m., atlikta 
Vilniaus vyskupo Ignoto Jokūbo Masalskio parėdymu (Lietuvos istorijos šaltiniai 7), 
par. romualdas firkovičius. Vilnius: katalikų akademija, 2008. Šio dokumentų 
rinkinio drūkšių (drisvėtų) parapijos vizitacijos akte (p. 249–274) įdėtame pa-
rapijos biblio tekos knygų sąraše (p. 272) yra toks įrašas: Promptorium Exemplorum 
1. greičiausiai tai senasis sirvydo žodynas. Parašyta Promptorium vietoj Promp-
tuarium, tačiau ir kiti sąrašo knygų pavadinimai tikslumu nepasižymi, yra labai 
sutrumpinti.

anuomet drūkšių parapija buvo dar lietuviška, mažai suslavinta. tai matyti iš 
lietuviškų, tik lenkiškai rašomų, gyvenviečių pavadinimų, tokių kaip Auksztagiry, 
Ber żeniszki, Kiszkeliszki, Mażutyszki, Posamanie, Żwirynie ir kt. beje, ir toliau į 
rytus esančių parapijų – apso, breslaujos, drujos, ikaznės, Pohosto – vizitacijos 
aktuose daug lietuviškų vietovardžių, tokių, kurie rodo, kad tada šis kraštas dar 
nebuvo suslavintas, bet tik apslavintas. Pavyzdžiai: Berżeli, Bindryna, Daubory, Do-
wiaty, Dukieliszki, Czepuki, Ejwidowicze, Januciszki, Jody, Jurgiszki, Kiszkielisz ki, 
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Kumpinie, Łapinie, Micele, Mylasze, Milki, Minawty, Narucie, Narejkiszki, Pirty nie, 
Pliki, Plikiszki, Poberże, Podziszki, Purwiniszki, Puszkiele, Rymucie, Rowbie, Swilu ki, 
Śniegiszki, Szakiela, Szalcinowo, Szarkowszczyzna, Szaury, Schemele, Szewielisz ki, 
Trakiele, Wajcie, Warnele, Warniszki, Wejeliszki, Werki, Wilkieliszki, Żejmiany, Żuse-
le, Żwirble, Żwirbliszki, Żwirynie. Matyt, kunigams, nemokėjusiems lietuviškai, bu-
vo aktualus ir reikalingas lietuvių kalbos žodynas.

Įdomus Miorų parapijos (šalia drujos, ikaznės ir dysnos parapijų) vizitacijos 
akte (p. 331–342) esančio knygų sąrašo (p. 341) įrašas: Nabożeństwo codzienne 
językiem łotewskim. kad čia būtų suklysta ir įrašyta językiem łotewskim vietoj li-
tewskim (plg. lietuviškus šios parapijos pavadinimus Gierwiaty, Ożugiary, Parszeli 
ir kt.), mažai tikėtina, juolab kad apie kasdieninių lietuviškų pamaldų knygą ar 
rankraštį ir pačias tokias pamaldas neturime jokių duomenų. greičiausiai čia įra-
šyta latviška (gal rankraštinė?) knyga. Miorų parapijos kunigams latvių kalba anuo-
met galėjo būti aktuali. Matyt, ten gyventa ir latvių, plg. gyvenvietės pavadinimą 
Łotyszki ir gretimoje drujos parapijoje – Łotysze. Visa tai turėtų sudominti latvių 
kalbos istorijos tyrėjus, kuriems būtų pravartu ištirti minėtą įrašą latvių kalbos 
istorijos kontekste. 
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ParticLes and 
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acta salensia 2. ed. by nicole nau, norbert ostrowski.

Vilnius: Vilniaus universitetas, 
asociacija „academia salensis“, 2010, 221 p. 
isbn 978-609-95126-1-7

the book under review is a collection of six original papers. it includes an 
extensive introduction, a subject index and a word index.

the topics in this book range from diachronic to synchronic studies in the 
syntax, the semantics, and the function of particles and connectives in Lithuanian 
and Latvian. all contributions are written in english, and the examples are care-
fully glossed. therefore, the book is not only accessible to students of the baltic 
languages, but to every linguist interested in the field.

in their “introduction” nicole nau and norbert ostrowski give a short his-
torical overview of the study of particles and connectives in the baltic languages. 
the authors then discuss terminological issues and recent contributions to the 
theory of the word classes studied here. the third part of the introduction is de-
voted to short examples highlighting the development of the baltic particles and 
connectives along typical paths of grammaticalization. the introduction closes with 
short summaries of the papers published in the book at hand.

the paper by joanna chojnicka “as if one were not enough: on the multiple 
functions of Latvian it kā ‘as if, as though’” is a corpus-based study of the functions 
of it kā in contemporary Latvian. chojnicka starts out by describing her corpus 
(www.korpuss.lv), from which she extracted 216 sentences containing it kā . She 
then gives a survey of the treatment of it kā in Latvian dictionaries and develops 
formal criteria for distinguishing conjunctions from particles, mostly based on work 
by grochowski (1986). this is followed by a detailed corpus analysis of it kā in its 
use as a conjunction and as a particle. in her corpus, the conjunction it kā typi-
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cally introduces subordinate sentences with finite verbs in the subjunctive, and 
negated sentences with it kā always contain the verb nebūtu . It kā-clauses are used 
to introduce either what chojnicka calls hypothetical comparisons or inferred 
reasons. hypothetical comparisons are used to “describe [...] a situation which […] 
could evoke the same or at least a similar kind of feeling in most people” (49). 
inferred reason, on the other hand, is used when “the speaker makes a guess or 
believes he/she knows the reason [for the event denoted by the main clause – G. K.] 
but is not certain of it […]” (52). combined with a participial phrase, the particle 
it kā has the same functions. when used in finite sentences, however, it typically 
functions as a hedge, be it by marking evidentiality, hypothetical comparisons, or 
reported speech.

chojnicka’s paper is a valuable contribution to the study of Latvian it kā, but 
it suffers from some minor problems. one that she herself acknowledges is the 
small number of tokens her study is based on. to give an example, the reviewer 
found the restriction to nebūtu in negative subordinates with it kā remarkable. 
however, since the whole sample set is very small and chojnicka does not provide 
the number of attestations for this sentence type, the information remains anec-
dotal. the small sample set also prevents chojnicka from distinguishing the sub-
ordinator it kā from the complementizer, an important distinction made by holvoet 
in his contribution. in addition, the argumentation sometimes lacks coherence. as 
can be seen from the quotes given above, the author does not define her central 
concepts “hypothetical comparison” and “inferred reason” properly. her chapters 
on sentence types are quite imbalanced because she constantly mixes syntax, se-
mantics, and function. as a final remark, the reviewer would like to add that the 
use of it kā as a “marker of speech disfluency” (61) is similar to that of like in 
american english.

the contribution by axel holvoet is “notes on complementisers in baltic”. 
holvoet introduces two categorial distinctions between complementizers. the first 
is the distinction between truth-valued and non-truth-valued ones. truth-valued 
complementizers are those typically used with verba dicendi, non-truth-valued ones 
those used in volitional contexts. the second distinction is that between realis and 
irrealis complementizers. although these distinctions often overlap, holvoet shows 
that they are orthogonal in principle. he illustrates this point with the Latvian 
complementizer lai, which is non-truth-valued. still, it typically selects realis verb 
forms, and irrealis with lai is only used to denote a lesser “degree of confidence of 
the speaker/subject” (75). however, the distinction between irrealis and realis com-
plementizers is also attested in baltic. holvoet gives the example of old Lithuanian 
jog (realis) and kad (irrealis). irrealis complementizers may incorporate irrealis 
markers, as is shown by old Lithuanian jeib and Latgalian kab. another important 
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distinction between complementizers relates to control and what holvoet following 
Lichtenberk (1995) calls “apprehensional-epistemic modality.” (86). in Latvian, ap-
prehension and a low degree of control are typically denoted by ka ne, while a high 
degree of control is expressed by lai ne. holvoet then goes on to discuss truth-
qualifying complementizers; examples are Lithuanian esą and Latvian it kā . the 
latter, when used as a subordinator, is counterfactual. however, used as a comple-
mentizer, it is truth-qualifying. holvoet closes his survey with some general obser-
vations on complementizers, claiming that they often redundantly encode modal-
ity. this redundancy may lead to different developments. in Lithuanian, the redun-
dant irrealis complementizers were lost. in Latvian, on the other hand, redundancy 
led to new developments, as complementizers originally denoting irrealis are now 
used to mark what noonan (2007) calls pretence predicates.

the contribution of holvoet is highly informative and inspiring. his differen-
tiation between various aspects of modality results in a fine-grained analysis of the 
function of complementizers in baltic. however, the contribution would have 
profited from a more rigorous descriptive apparatus. the terminology used often 
remains undefined. this is especially evident with “control”, a word used in a 
variety of meanings in linguistics. sometimes, the terms used are rather mislead-
ing. albeit intuitively comprehensible, the labels truth-valued and non-truth-valued 
are inappropriate. in intensional semantics both types are truth-valued, the differ-
ence lying in the worlds relative to which truth is evaluated.

in her paper “contradiction, contrast, and cause: on the functions of the Latvian 
particle neba in internet discussions”, nicole nau looks into the use of this parti-
cle in the genre of internet forums, discussion groups and chats. for her investiga-
tion, she collected 198 tokens of neba introducing a clause. she identifies four 
functions in her data set: the particle is used to mark contradiction, causality (in 
negated contexts only), contrast, and finally cause combined with contrast. nau 
argues convincingly that the invariant meaning of neba in its different functions is 
negation, and that the additional semantic values are always due to implicatures. 
the causal reading, for example, is established on the speech-act domain (as op-
posed to real-world causality) and is simply due to the gricean maxim of relevance. 
this argument is strengthened further by the observation that in some cases neba 
is actually combined with the clausal connective jo. in the second part of her pa-
per, nau deals with the syntax and the categorial status of neba. based on its 
distribution, she concludes that syntactically it is not a conjunction, although 
functionally it comes close to being one. thus, it is restricted to the first position 
in a clause and is always clause connecting. finally, nau tackles the question of 
the rather surprising frequency of neba on the internet. outside the net, neba is 
mostly restricted to folksongs. however, as nau points out, the particle is a perfect 
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tool for “compensat[ing] for the lack of prosody in written texts” (130), which 
makes it popular in netspeak with its strong ties to spoken language.

nau’s contribution is very well argued and thought-provoking. she records the 
acquisition of her data carefully and argues in a very lucid and rigorous manner. 
the paper is a showcase example of an informative corpus study backed by well-
balanced theoretical reasoning.

norbert ostrowski’s contribution deals with “Latvian jeb ‘or’ – from condi-
tional to disjunctive conjunction”. in the first part of his paper, ostrowski traces 
the development of jeb from a conjunction introducing conditionals to one mark-
ing concessive conditionals and finally simple concessives. such development is 
well attested in other languages such as english (cf. though) and has been described 
by könig (1985). ostrowski shows that just like in english, the conditional chang-
es to a concessive interpretation when the “protasis contains an expression mark-
ing a suitable extreme value on some scale for some propositional schema” (141, 
quoted from könig (1985: 238)). in other words, an original side meaning turned 
into the denotation of the conjunction. ostrowski then goes on to explain the 
disjunctive use of jeb on the basis of its concessive meaning, again following könig 
(1985). however, according to ostrowski, jeb deviates from the path described by 
könig and turns into a causal conjunction (in the form of jeb u) in some old 
Latvian attestations. in the last part of the paper, ostrowski proposes an etymol-
ogy for jeb. he assumes that the word is composed of ja ‘if ’ plus *be < *bijā (pret-
erite). he proposes a regressive assimilation to account for the e in jeb and a de-
velopment from *bijā to *be, which is not accounted for by sound laws.

the paper by ostrowski is well argued. still, minor problems should be men-
tioned. thus, it remains unclear to the reviewer why ostrowski explains the de-
velopment from conditional to concessive with Polish examples (139). as regards 
the conclusions of the paper, it seems difficult to accept the development of con-
cessive jeb u into a causal conjunction. ostrowski gives only one example for the 
causal function, which, however, is not necessarily convincing, as a conditional 
reading cannot be excluded in the given sentence. to really strengthen the case 
for causal jeb u, ostrowski would have to offer tests for different readings that go 
beyond mere intuition. another problem concerns the etymology of jeb. intui-
tively, a connection with ja and a form like *bijā seems obvious. however, the 
proposed regressive assimilation is totally ad hoc, as is the claimed development 
of the preterite. 

daniel Petit’s contribution “on presentative particles in the baltic languages” 
gives an overview of this class of particles in Lithuanian and Latvian. Presentative 
particles are defined by the author as “special forms the function of which is to 
draw attention to a given reality with a strong deictic focalization” (151). as Pet-
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it shows, Lithuanian has a plethora of presentative particles (e.g. anskat, šiskat, te), 
whereas Latvian only has four (luk, rau, re, še). typologically, presentative particles 
are typically sentence-initial, not negatable, and they can be used predicatively. 
the author illustrates each of these features with Lithuanian and Latvian data. of 
special interest is the feature “predicativity”, as, according to the author, two types 
of government can be distinguished: some particles govern the nominative (Lith. 
štai, Latv. še), others the accusative (Lith. še, te). the latter are sometimes reana-
lyzed as verbs (šekit, tekit in Lithuanian dialects). however, the same particles may 
also introduce independent clauses. historically, most baltic presentative particles 
are transparent. they go back to imperatives (Lith. žiur), pronouns (štai), and lo-
cal adverbs (še probably from an instrumental in Pie *-eh1).

the paper by Petit is a welcome “first glimpse” of presentative particles in the 
baltic languages. a minor comment concerns the fact that the author claims that 
some of these particles “govern a nominative” (159). as they seem to pattern 
syntactically with local particles like Lithuanian čia (160), it seems best to treat 
them as small clause predicates unable to assign (or govern) case.

the last contribution to the book under review is björn wiemer’s “on the 
lexicographic treatment of Lith. esą (from a background of other particles in 
Lithuanian and elsewhere)” [sic!]. in this paper, the author addresses the question 
of how many lexical entries should be assumed for Lithuanian esą. in accordance 
with the lexicographic tradition, wiemer distinguishes the participle esą from the 
function word. the latter is used as a particle with a reportive function and as a 
complementizer (typically) restricted to complements of verba dicendi. the author 
acknowledges the observation made by holvoet in his contribution to the book at 
hand that the complementizer can be used with verbs of propositional attitude. 
still, he restricts his study to the more frequent use with illocutive verbs. wiemer 
argues that esą is heterosemic, a term borrowed from Lichtenberk (1991). heter-
osemy, in the words of wiemer, “captures meaning relations of a unit that traverse 
across […] categorial boundaries” (179–180). being a complementizer and a par-
ticle, esą obviously meets this criterion. wiemer then goes on to compare esą with 
reportive markers in Latvian, Polish, and russian. finally, he turns his attention 
to the lexical entries. as the particle differs in syntax and (probably) semantics 
from the complementizer, wiemer opts to assume two different lexical entries. 
these are proposed in a style reminiscent of natural semantics Metalanguage.

the contribution by wiemer leaves the reviewer puzzled. heterosemy may be 
an adequate label for the structural relations between esą as a particle and esą as 
a complementizer. however, the whole theoretical reasoning about fine-grained 
categorial differences in the relations between lexemes seems rather fruitless, as 
wiemer’s decision to set up two distinct lexical entries is entirely based on distri-
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bution (cf. p. 204). in addition, the lengthy discussion of Latvian and especially 
Polish and russian data is rather pointless, as it does not contribute to the main 
hypothesis. there are also more fundamental problems. the most important one 
is the aim of this contribution, for as long as the lexicon is not conceived as part 
of a generative device (and this is obviously not what wiemer has in mind), the 
whole enterprise of deciding how many lexical entries to propose boils down to 
mere structuralist taxonomy. this is even more true since the lexical entries pro-
posed by wiemer are ultimately inadequate. one reason for this inadequacy is the 
fact that wiemer admits that “the question [of the exact meaning of the comple-
mentizer, g.k.] requires more research” (205). the lexical entry for the comple-
mentizer is therefore necessarily defective. worse still, the syntactic and semantic 
descriptions given in the entries are far to imprecise to work with. the syntax of 
the complementizer, for example, is described as “X1_ [esą[X2]]” (206). in a foot-
note, X2 is said to be “a clause that is subordinate to the clause X1” (207). how-
ever, “clause” remains undefined and may refer to finite and infinite structures alike. 
even worse, if X1 is to be taken as a clause, the structural description misses the 
important points that (1) esą is a complementizer and (2) it is licensed by the sub-
categorization frame of the embedding verb. the syntactic description of the par-
ticle (204) is equally inadequate. the semantics given are imprecise throughout. 
taking again the entry for the complementizer as an example, we read inter alia 
“(b) i say P, with P being housed by X2” (206). P obviously refers to a proposition, 
which is a semantic entity. X2, however, is a syntactic constituent. besides, “being 
housed” is a metaphor at best, but certainly no terminus technicus in any linguistic 
framework. Moreover, as there are no Ps and Xs in the sentence (a) of the defini-
tion, the connection between parts (a) and (b) remains obscure. however, even if 
the semantics given by wiemer were more precise, they would still suffer from a 
severe shortcoming typical for nsM-semantics, i.e. they are not compositional. this 
is especially problematic in the case of functional words like esą. the last point, 
which comes up when comparing the entries given for the particle and the com-
plementizer, regards the fact that they could easily be conflated into a single entry 
if the author allowed for underspecification in the lexicon. 
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Ligi šiol lietuvių kalbos žodynų (tiksliau – trikalbių bei dvikalbių žodynų su 
lietuviškais antraštiniais ar aiškinamaisiais žodžiais) skelbimas daugiausia ribojasi 
XVii–XViii amžiumi ir Mažosios Lietuvos teritorija. Čia labiausiai pasidarbavo 
Vincentas drotvinas, kuris parengė spaudai net tris stambius rankraštinius žodynus: 
anoniminį Lexicon Lithuanicum (1987), fridrichui Pretorijui priskiriamą Clavis 
Germanico-Lithvana (1995–1997) ir jokūbo brodovskio Lexicon Germanico-Lithva-
nicum et Lithvanico-Germanicum pirmąją – vokiškai lietuviškąją dalį (2009).

buvusioje Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje, be dviejų trikalbių konstantino 
sirvydo žodynų fotokopinių leidimų (1979 ir 1997 m.), parengtų kazio Pakalkos, 
daugiau žodynų nepasirodė, nes jų ten nebuvo. tiktai nuo XiX a. pradžios, iškilus 
lituanistiniam sąjūdžiui, imta rašyti dvikalbius ir trikalbius žodynus, kurių rankraš-
čių nemaža dalis dingusi, patekusi į svečias šalis arba mūsų bibliotekose dar laukia 
išleidimo eilės.

Pirmasis tokios eilės sulaukė apie 1856 m. parašytas tritomis simono daukan-
to lenkų-lietuvių kalbų rankraštinis žodynas, parengtas spausdinti giedriaus suba-
čiaus (išleistas 1993–1996 m.). neseniai pasirodė ir antras to laikotarpio lenkų-
lietuvių kalbų rankraštinis žodynas, parašytas žymaus liaudies švietėjo, pedagogo ir 
garsiųjų kalendorių („metskaitlių“) autoriaus Lauryno ivinskio (1811–1881). Šio 
žodyno rankraštis saugomas krokuvoje, Lenkijos mokslų akademijos bibliotekoje 
(signatūra – 2232). todėl platesniems lietuvių tyrinėtojų sluoksniams jis nebuvo 
prieinamas, nors tai labai įdomus ir vertingas lietuvių leksikografijos paminklas 
(toliau žymimas santrumpa iŽ).

iŽ parengė spausdinti Lietuvių kalbos instituto darbuotoja ona kažukauskaitė. 
iš jos pratarmės, pavadintos nelabai vykusiu žodyno autoriaus naujadaru „Pagar-
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senė“, matyti, kad rengti tą žodyną spaudai, be kita ko, turėjo ir tam tikri jos 
sentimentai savo kraštiečiui: žodyno autorius ir parengėja esą krikštyti toje pačioje 
Šilalės bažnyčioje. Šis motyvas, be abejo, nebuvo svarbiausias, bet prisidėjo prie 
to, kad dabar jau turime prieinamą iššifruotą ivinskio žodyno tekstą su kompakti-
niu disku, leidžiančiu patikrinti kompiuteriu perrašyto teksto autentiškumą.

Leidiniui pasirinktas in folio formatas, kuriame (matyt, taupumo sumetimais) 
sudėti keturi in quarto formato originalo puslapiai. Leidinio turinį, be „Pagarsenės“, 
sudaro du straipsniai (vienas parengėjos, kitas – lenkų kalbininkės Małgorzatos kilar 
(Margaritos kiliarės)) su jų lietuviškomis ir lenkiškomis santraukomis bei literatūros 
sąrašais (p. iX–XLi), skyrelis „rankraščio parengimo principai“ (p. XLiii–XLiV), 
ivinskio vartotų sutrumpinimų sąrašas (p. XLV–XLVi), perrašytas iŽ tekstas su 
vienur kitur įspausta atskiro puslapio ar jo dalies skaitmenine faksimile (p. 1–523) 
ir prie galinio viršelio priklijuotu minėtu disku (iš vidaus pusės).

kažukauskaitės įvadiniame straipsnyje „Lauryno ivinskio lenkų-lietuvių kalbų 
žodynas“ (p. iX–XXV) iš pradžios rašoma apie leksikografines žodyno autoriaus 
tendencijas, toliau – apie išlikusią žodyno dalį (jos sandarą, lenkiškų žodžių regis-
tro šaltinį, lietuviškų žodžių rašybą, tarminį pagrindą, žodyno leksiką).

straipsnis įdomus, turiningas, paremtas ligšioliniais ivinskio veiklos tyrinėji-
mais. jau pirmame sakinyje iškeliama originali prielaida, kad „rengti žodynus 
Laurynas ivinskis galėjo būti sumanęs anksčiau nei įžymiuosius kalendorius lie-
tuvių kalba“ (p. iX). Pagrindo tokiai prielaidai esą teikianti jo rankraštyje O 
Pisowni języka Litewskiego, rašytame po 1843 m., pareikšta mintis, kad rašysiąs 
žodyną. bene pirmą kartą taip detaliai aprašoma iŽ rankraščio patekimo į kroku-
vos biblioteką istorija ir jo sandara. Į krokuvos biblioteką iŽ rankraštis patekęs 
kaip dovana iš Marijos Potulickaitės-oginskienės, rietavo kunigaikščio bogdano 
oginskio žmonos, tikintis jį išspausdinti. iš cituojamo krokuvos akademijos ar-
chyve esančio akademijos kanceliarijos įrašo, datuoto 1918 m. rugsėjo 8 d., ma-
tyti, kad kartu su žodynu buvęs įteiktas ir lenkų–žemaičių gramatikos sąsiuvinis 
(p. Xi). bet apie jo buvimą ar nebuvimą akademijos bibliotekoje straipsnio au-
torės neužsimenama, o pateikiama duomenų apie tai, kad mirus ivinskiui jo 
raštų saugojimu rūpinęsis tryškių apylinkės dvarininkas aleksandras Moras, kad 
kunigaikštienei oginskienei žodyną ir gramatiką galėjęs įduoti ivinskio gimna-
zijos laikų draugas kajetonas gadliauskas, kuris dalį rankraščių perdavęs Mari-
jampolės gimnazijos mokytojui Petrui kriaučiūnui (tarp tų rankraščių būta ir 
žodyno A, B, C ir S raidžių). 

aprašydama iŽ sandarą kažukauskaitė pažymi, kad jį sudarančios trys dalys: 
pirmoji nuo A iki 1018, antroji nuo 1019 iki 1767 ir trečioji nuo 1768 iki 2060 
puslapio. būtų buvę gerai, jeigu tos dalys perrašytame tekste būtų grafiškai atskir-
tos. Žodynas apimantis tik A–R raides. Žodyno S raidės dalis, kuri buvo patekusi 
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į kazio griniaus rankas, kažkur dingusi (su ja žodynas būtų 2688 puslapių)1. tai, 
kad galėjo būti rankraščių su tolimesnių raidžių žodžiais, rodo p. 2003 mano pa-
stebėtas lizdelis su nuoroda į W raidės žodį: „rudopiór, jeszkok waruga“.

jau k. grinius yra nustatęs, kad ivinskis lenkiškajai savo žodyno daliai naudo-
jęs vad. Mauricijaus orgelbrando (kartais vadintą „słownik wileński“, kuris recen-
zuojamame leidinyje žymimas santrumpa swil) dvitomį lenkų kalbos žodyną, iš-
spausdintą Vilniuje 1861 m. kažukauskaitė savo straipsnyje pateikė apie šį žodyną 
žinių, leidžiančių geriau suprasti iŽ sandarą bei paskirtį. iš Lietuvos (nuo Merkinės) 
kilęs kalbininkas jonas karlavičius (jan karłowicz) apie jį nebuvęs geros nuomonės: 
esą jį rašę ne kalbininkai, todėl „praca ich pozostała za wymaganiami nauki“ (p. 
XV). tačiau būta ir teigiamai vertinančių nuomonių. ivinskiui, matyt, jis patikęs, 
nes skirtas „do podręcznego użytku“ (taip rašoma jo tituliniame puslapyje) ir api-
mantis įvairių sričių leksiką, ypač gausią terminiją „z obcych języków polskiemu 
przyswojonych“ (ten pat). 

straipsnio autorė, palyginusi vad. olgebrando žodyną su iŽ rankraščiu, gana 
detaliai apibūdino jų sandaros bendrybes ir skirtybes. ji nustatė, kad ivinskis savo 
žodyno lenkiškoje dalyje ne visur yra laikęsis swil: nukrypimų esama ir antraštinių 
lyčių (lemų) išdėstyme, ir lizdų struktūroje, ir žodžių gramatinių kvalifikatorių 
sistemoje, žodžių reikšmių aiškinimo formoje, ir kai kuriose kitose srityse. tačiau, 
mano nuomone, itin svarbus skirtumas yra tai, kad iŽ pateikiama kur kas mažiau 
bet kurios raidės žodžių: iš swil ivinskis paėmė tik tuos žodžius, kurie, jo many-
mu, buvo reikalingiausi lenkiškai mokėjusiam ano meto Lietuvos skaitytojui, no-
rinčiam pramokti ar geriau išmokti lietuvių kalbos (nors apie tai, t. y. apie iŽ 
paskirtį, straipsnio autorės kažkodėl nerašoma). dėl šio tikslo ivinskis galėjęs pa-
imti lenkiškajai daliai žodžių ne tik iš swil, bet ir iš lenkiškai kalbėjusių vietinių 
žmonių (šlėktų, dvarininkų) kalbos (autorė pateikia dešimt tokių žodžių, bet jų 
galėjo būti ir daugiau).

nesileidžiant į smulkesnį kažukauskaitės straipsnyje suminėtų swil ir iŽ skirty-
bių komentavimą galima apibendrinamai pasakyti, kad tų skirtybių iškelta gana daug 
ir įvairaus pobūdžio. straipsnio autorė, man rodos, teisingai yra pažymėjusi, kad 
ivinskis savo žodynui pasirinkęs paprastesnę, lietuviams labiau prieinamą sandarą 
(įsivedęs per šimtą kitokių nei swil pažymų, nenumeravęs žodžių reikšmių ir kt., 
nors dėl to, žinoma, nukentėjęs jo žodyno mokslingumas).

Po lyginamosios lenkiškų žodžių pateikimo swil ir iŽ analizės kažukauskaitės 
straipsnyje nemaža vietos skiriama lietuviškosios dalies charakteristikai. autorė rašo 
apie iŽ rašybą (p. XViii–XiX), tarminį pagrindą ir leksikos sudėtį (p. XiX–XXii). 

11 jonas kruopas. L. ivinskio leksikografiniai darbai. – jonas kruopas. Rinktiniai raštai. Vilnius: Mokslo 
ir enciklopedijų leidybos institutas, 1998, 231.
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iŽ rašybos dalykai straipsnyje siejami su autoriaus pažiūromis, išdėstytomis jo 
rankraščiuose „o pisowni języka Litewskiego“ ir „o pisowni i iloczasie języka 
Litewskiego“, parašytuose po 1840 m2. Pastarojo straipsnio pavadinimas autorės 
išverstas „apie lietuvių kalbos rašybą ir kirčiavimą“, tačiau iloczas anuometinėje 
lenkų kalboje reiškė ilgumą3. Šitaip versti lingvistinį terminą, matyt, turėjo įtakos 
iŽ vartojami net šeši ženklai: –, ˄, `, ´, ⏑, —́ (pastarasis labai retas). kai kuriais iš 
šių ženklų veikiausiai buvo žymima ne tik balsių kiekybė ir kirčio vieta, bet ir 
autoriaus gimtosios tarmės priegaidės. Vytautas Vitkauskas rašo, kad iŽ „ilgieji 
balsiai i, ū aiškiai žymimi skirtingai, galima susekti varniškių šnektos kirčiavimą. 
ypač gerai matome tvirtagalės priegaidės spūdį ant pirmojo sando: gārsas p. 1937 
(šnekt. gã·rsas, bk. gasas) [...], dējwe p. 2012 (šnekt. dē̕·iv̕ẹ, bk. devė) [...]“4. tačiau 
akcentologijos, kaip ir rašybos, dalykai straipsnyje smulkiau nenagrinėjami, palie-
kami kitiems iŽ tyrinėtojams.

dėl tarmės straipsnio autorė laikosi tradicinės nuomonės, kad iŽ atsispindi 
ivinskio gimtosios žemaičių dūnininkų patarmės ypatybės, bet jos nuosekliai ne-
išlaikytos, dažnu atveju pakeistos aukštaitybėmis. ir iš tikrųjų žodyne neretai vietoj 
dūnininkams būdingų vienabalsių [ī], [ū] vartojami vakarų aukštaičių dvibalsiai [ie], 
[uo], pvz.: Piènas 5925, Wiènas 379, Dùoté 161, Kłuònas 350 ir t. t. tačiau greta 
tokių neretai pasitaiko ir dūnininkiškųjų, pvz.: Pŕśzingas 967, Pŕżadas 350, Dùbie 
373, Kariùmēné 20 (ypač dažni prielinksnis bei priešdėlis pri, pri-). apskritai ivins-
kis, kaip ir kiti ano meto žemaičių rašytojai bei visuomenės veikėjai, rašė tam tikru 
tarminiu mišiniu, kuris detaliai išanalizuotas minėtoje Petro joniko studijoje, kuria 
nepasinaudojo straipsnio autorė.

kalbant apie iŽ tarminį pagrindą negalima užmiršti ivinskio susidarytos koncep-
cijos dėl tarminio rašomosios kalbos pagrindo. jis buvo įsitikinęs, kad rašomajai 
kalbai reikią pasirinkti vieną tarmę, o ne klaidžioti po įvairių tarmių labirintą. Lie-
tuvių rašomajai kalbai, jo nuomone, derėtų imti „vidurio tarmę“ (środkowy prowin-
cjalizm). tačiau to „provincializmo“ jis konkrečiau neapibrėžė ir dažniau vakarietiš-
kai rašė ne tik dvibalsius [ie], [uo], bet ir dvibalsį [ai], voc. + n ir kt.6 kad ivinskis 
savo žodyne griežčiau nesilaikė vienos tarmės, rodo įvairių tarminių lyčių pateikimas 
kai kuriems lenkiškiems žodžiams, pvz.: Dąb, dębu m. Ànżuołas, -a, uòżuo łas, 

12 Petras jonikas. Lietuvių bendrinės rašomosios kalbos kūrimasis antrojoje XIX a. pusėje. Čikaga, 1972, 65.
13 Žr. samuel bogumił Linde. Słownik języka Polskiego 2. Lwów, 1855, 200.
14 Vytautas Vitkauskas. Lauryno ivinskio leksikografiniai principai.  Lauryno Ivinskio kalendoriaus 150-

mečiui. Vilnius: Lietuvių literaturos ir tautosakos institutas, 1997, 30.
15 Čia ir visur kitur skaitmuo žymi originalo puslapį.
16 Plačiau žr. Petras jonikas, min. veik., p. 6567.
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àżuołas, -ła 160; Chleb, -a . Duòna (dùna ir douna) 111; Gnoić v. a. Pùd ʼité, pù d ʼn-
té 121; Krosta, -ty f. Niēżas, Nżas 480; Dwakroć avd. Dŭ kârtŭ, dŭ źîgiŭ 229. 

aukštaitindamas (vakarietindamas) dūnininkiškas žodžių formas, ivinskis, kaip 
teisingai pažymi kažukauskaitė, „prikūrė ir dirbtinių, hipernorminių žodžių“ (p. 
XiX). Prie šio tvirtinimo galima dar pridurti žodžius labai daug, ypač su priešdėliu 
nuo- vietoj nu-, pvz.: avd. nenuokrātomaj 745, nuōnesztas 1251, inf. nuoprausté 
781, Nuoszukuòté 1765, Nuopùlimas 813, nuosidawmas 166. antra vertus, jis savo 
žodyne dar gana reguliariai vartojo kirčiuotą žemaitišką g. pl. -un (pvz.: Łajwun 2, 
Linun 929, źiedun 1567, Żmoniun 152), taip pat neretai išlaikė nosinių balsių ref-
leksus tiek žodžių šaknyse, tiek galūnėse (pvz.: Dransa 885, kan 135, miegāns 1024, 
Rānstas 63, kēnsté 130, Sugrinżté 1263, Apskùnstas 1013 ir kt.). tačiau nuodu-
gnesnis iŽ tarminių ypatybių tyrinėjimas dar laukia lingvistų dėmesio.

Palyginti nemažai vietos kažukauskaitės straipsnyje skirta lietuviškos iŽ leksikos 
charakteristikai. Čia iškelta aikštėn jame esanti didelė deminutyvinių daiktavardžių 
gausa ir įvairovė, rašoma apie naujadarų kūrybą, leksikos šaltinius ir kt. iš tikrųjų 
iŽ apstu žodžių, paimtų iš žemaičių tarmės, ankstesnių, ypač sirvydo, žodynų, ir 
paties autoriaus sukurtų. Vitkauskas viename iš savo straipsnių rašė, kad ivinskis 
esąs nukalęs tik vieną kitą žodį7. bet toks tvirtinimas netikslus, nes iŽ yra „nukal-
ta“ labai daug naujadarų, kurių, man rodos, susidarytų nemažas žodynėlis. Mat 
ivinskis stengėsi pateikti bemaž kiekvienam lenkiškam žodžiui lietuvišką atitikme-
nį ir jo neradęs savo tarmėje ar turimuose žodynuose sukurdavo naujadarą. Šiuo 
atžvilgiu iŽ skiriasi nuo savo amžininko daukanto lenkų-lietuvių kalbų žodyno, 
kuriame neretai tokiais atvejais palikta tuščia vieta.

rašydama apie naujadarų kūrybą kažukauskaitė pažymi, kad dažniausiai jų 
kurtasi tarptautinio pobūdžio žodžių, pateiktų vad. orgelbrando žodyne, atitikme-
nims. iliustracijos dėlei ji pateikė dešimt tokių naujadarų pavyzdžių: Bank – Sàndietis 
36, Geometrija – Matińīsté 306, Historija – Wējksmas, wèjksmié 364, Instinkt – 
Ìstigis 392, Kolega – Wiendrāugis 447, Parlament – kalbiètiné 1072, Reakcja – 
Priśzingēné 1638, Relikwja – ātłajkas 1661, Rezydencja – pabuwēné 1683. Prie 
pateiktųjų galima dar pridėti šiuos įdomesnius, didžiajame LkŽ nefiksuotus, iŽ 
naujadarus: Aspirant – Bendrānoris, bendrāgejdis 22, Dyalekt – Kałboskieris (= Kał-
boskyris?) 235, Filolog – Datirièjas, pàrwejzdietojas 276, genealog – Gimīnraśzis, 
gimīnsekis 305, Imaginacija – Pavejkslné 387, Onanizm – Sątepis 966, Pseudo-
nim – Skīrstwārdis 1550, Racjonalizm – Protinbé 1608, Raketa – Ugnièłakis 1621, 
Rotacja – àpsukmis 1728, Realizacja – Pawèjksłojimas 1639, Rotman – Łajwòwadis 
1729, Ruszczyzna – Rusibé, Rusinibé, Gŭdiśzkybé 2015.

17 Vytautas Vitkauskas, min. veik., p. 199.
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jau iš pateiktų pavyzdžių matyti, kad kartais prie vieno lenkiško (resp. tarptau-
tinio pobūdžio) žodžio iŽ yra pateikta po du ar daugiau naujadarų. tai taip pat 
vienas iš požymių, rodančių jų naujadarumą. be to, dažnokai, be naujadarinio 
žodžio, lietuviškoje lizdo dalyje duodamas ir skolinys, pvz.: Kalendarz – Kalēndo-
rius, Metskajtlus 402, Parlament – Parlamēntas, kalbiètiné 1072.

bene svarbiausias akstinas kurti naujadarų, ypač naujų terminų specialioms 
sąvokoms žymėti, ivinskiui buvo noras gryninti bei turtinti anuometinės rašomosios 
kalbos leksiką, užterštą daugybe svetimybių. tačiau jam, neturėjusiam lingvistinio 
išsilavinimo, sunku buvo sukurti darybos ir / ar reikšmės atžvilgiu gerų naujadarų. 
straipsnio autorė duoda pavyzdį vieno jo naujadaro pagarsenė, kurį yra kritikavęs 
jau daukantas ir kuris iŽ randamas net devyniuose lizduose kaip skirtingų lenkiš-
kų žodžių atitikmuo, bet kažkodėl patikęs kažukauskaitei, kuri jį pavartojo (matyt, 
originalumo sumetimais) leidinyje pratarmės reikšme. nors ivinskis gerų naujada-
rų yra nedaug sukūręs, tačiau vienas kitas iŽ fiksuotas jo naujadaras pateko į vė-
lesnius raštus, XiX a. pabaigos laikraščius ir išsilaikė net ligi mūsų laikų (pvz.: 
žodinystė etimologijos reikšme buvo pavartotas 1883 m. „aušroje“, žr. LkŽ XX 
936, o ūkininkystė kiek kitokia reikšme turbūt per vėlesniuosius žodynus pasiekė 
ir dabarties vartoseną, plg. LkŽ XVii 407–408).

kažukauskaitės straipsnyje suminėtas nemažas pluoštas naujadarų, perimtų į iŽ 
iš sirvydo žodyno. tačiau nenustatyta, ar jų yra kiek patekę iš kristijono gotlibo 
Milkaus ir ferdinando nesselmanno žodynų, kuriais taip pat naudojęsis ivinskis 
rašydamas savąjį. tai palikta ateities tyrinėtojams.

be naujadarų, kitas, netgi reikšmingesnis, iŽ lietuviškos leksikos sluoksnis – liau-
diniai, daugiausia iš gimtosios ivinskio tarmės paimti žodžiai, apie kuriuos kažukaus-
kaitės straipsnyje nedaug kas pasakyta. o tokių žodžių yra daug. neretai prie vieno 
kurio lenkiško ar į anuometinę lenkų kalbą patekusio žodžio iŽ pateikiamas ne vie-
nas, o keli, dažniausiai sinonimiški liaudiniai atitikmenys, pvz.: Flejtuch – Mŭlkis, 
lŭrbis, lŭjbis, wiêbra, lèjbis 280; Guducha – Sznēkis, plēpis, plēśzkis 295; Gapiowa-
ty – Pàlŭrb̓īs, pàwiebŕīs, awikłājkis, apikłājkis, pakłājkęs 299; Gawędzić – Sznèkie té, 
ple pièté, źiawèrnoté, tāuźité, pleśzkièté 303; Narywać – Pŕiskabinièté, pŕiłasiniè té, ŭż-
milż té 655; Obszerny – Ērtas, płàtŭs, àpstŭs, żârgŭs 798; Ozdobnie – Gràźèj, púj kiej, 
śzwèłnaj, skajstej, świēsej 1053; Rozbestwiać się – Ibīngté, ikīrśzté, idūkté, isiśzie łò té, 
Ing gwoli wīrsté 1744; Rozważać – sàmprotauté, minièté, gałwòté, iszkłòstité 1981 .

apie iŽ esančio liaudinės leksikos sluoksnio kiekybę kažukauskaitės straipsny-
je nerašoma, bet jis, be abejo, buvo gausesnis negu naujadarinis. Probėgšmais 
peržvelgdamas žodyną esu pastebėjęs tokias žemaitybes (viena kita jau minėta 
kalbant apie sinonimiškus lietuviškų žodžių atitikmenis): ātkała (ranka) ʻatbula’ 
(naodlew) 644; Àtsiauta ʻvandens įlanka’ (odnoga) 847; bŭdiné [= budynės] ʻing 
kapus l’ideimas’ (kondukt) 454; Kànduołas ʻbranduolys’ (jądro) 371; Kriēklé ʻpa-
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var gėlė, nuskurėlė’ (galganica) 298; Nioiźènté ʻnuskusti žuvį’ (odłuskać) 840; pà-
pau tīs ʻnuospauda’ (Mozol) 604; płŭdūnkis ʻvalkata’ (gamrat) 298; Sidōklis ʻgipsas’ 
(gips) 309; Snŭczas ʻsnaudalius’ (gnuśnik) 322; Tràkus ʻįkyrus žmogus’ (Pokraka) 
118; Ukēlis (= ūkelis) ʻliežuvėlis’ (języczek) 385; Wźenas pl. ʻvyžos’ (Postoły) 
1241; Źiògspiras pl. ʻpjuvenos’ (opiłki) 982. tai tik maža dalelė iŽ leksikos že-
maitybių, kurias, kaip ir kitus leksikos sluoksnius, reikia tikėtis, detaliau panagrinės 
žodyno parengėja.

iŽ apstu ne tik lietuviškos liaudinės leksikos, bet jame yra šiek tiek ir liaudinės 
frazeologijos, pvz.: akès pèr pakàuśzi isztràukté (nastraszyć kogo) 931; Ing łankàs 
(piè was) iszèjté (Odstąpić od rzeczy) 2042; ing szŭnes dienàs iszdeté (–) 356; Kad 
tu parsprogtumej (Bodajeś rozpękł) 1873; kiaules akes pasiimté (newstydzić się) 
931; Kiètas kaip miētas (–) 449; Lieżuwiùs iszneśziòté (plotki porobić, rozpleść) 
1964; Pramuszta kàkta (rozkwaszony leb) 1834; Sudrumstame wandenieje źwe-
jò té (W mętnej wode ryby łowić) 2019; Sùkās man ànt śzirdiēs (–) 1453. daugiau 
frazeologinių junginių yra lizduose Oko, Ręka, Rząd, Rzecz ir kai kuriuose kituo-
se, nors šiuo atžvilgiu iŽ neprilygsta swil.

Įdomus, ypač polonistams, iŽ įdėtas lenkų lingvistės Margaritos kiliarės (Mał-
gorzata kilar) straipsnis „słownik polsko-litewski wawrzynca iwińskiego jako źródło 
badań nad polszczyzną litewską“ (p. XXVi–XLii). jau iš pavadinimo matyti, kad jo 
autorei daugiausia rūpėjo iŽ fiksuotos Lietuvos lenkų kalbos ypatybės, ypač leksinės. 
tačiau iš pradžios jos straipsnyje rašoma apie iŽ lenkiškosios dalies rašybą bei su ja 
susijusius fonetikos bei morfologijos bruožus, toliau – apie žodžių darybos dalykus, 
o po jų apie leksiką, ypač regionalizmus. kai kurie iš pastarųjų čia, remiantis alek-
sanderio brücknerio, witoldo doroszewskio, jano karłowicziaus, aleksandro kur-
šaičio žodynais bei kitais lingvistiniais darbais, nagrinėjami atskirai ir gana detaliai.

kadangi lituanistams labiausiai gali būti įdomūs regionalizmai, tad juos visus 
ir suminėsiu: Barysz 59, Kul 496, Odliga 839, Pokurstać 1189, Pundel 1577, 
Rogojsz // Rogajsz 1698, Rojsto8 // Rojst 1704, Rupieć 2010. be šių, skyrium 
dar suminėtos „ypatingosios“ (osobliwy) formos: Pogrobek 1176, Pokurć 1188, 
Porcjunkuł 1223, Prasowidełko 1276, ir dievybių vardai (Nazwy bóstw): Radon 
1613, Ragana 1617, Ragon 1618, Raupuża 1632, Reiddyn 1649, Reig 1649, 
Run gis 2009.

aprašydama regionalizmus straipsnio autorė skrupulingai išdėsto žymiųjų lenkų 
ir kitų tautų lingvistų nuomones apie jų kilmę (kažkodėl neminimas ernsto fraen-
kelio Litauisches etymologisches Wörterbuch) ir pasako dėl jos savo apibendrinamą-
ją nuomonę, išskyrus Barysz, kurį doroszewskis laikąs skoliniu iš turkų barisz 
ʻpokoj’, patekusiu į lenkų kalbą per baltarusių ir ukrainiečių kalbas (p. XXXii). Prie 

18 iŽ perrašytame tekste klaidingai išspausdinta Rojsko .
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šio žodžio išnašoje kažukauskaitės įrašyta pastaba, kad jo „swil nėra“. taigi iš kur 
patekęs į iŽ šis žodis tokia forma, nežinia. Lietuvių tarmėse paprastai vartojama 
daugiskaitinė forma barỹšiai, reiškianti „magaryčias“ (LkŽ i 639). 

ypač plačiai regionalizmų skyrelyje išdėstytos įvairių lingvistų pažiūros į žodžio 
Kul reikšmę, kilmę, vartojimą anksčiausiame 1476 m. lotyniškame šaltinyje Codex 
diplomaticus ecclesiae cathedralis necnon dioeceseos Vilnensis. tai tarsi etimologinio 
žodyno straipsnelis, apibūdinantis šį žodį. autorė, apibendrinusi įvairias pažiūras, 
pritaria tiems, kurie maną, kad tai lituanizmas, kilęs iš kūlys ʻšiaudų pėdas’, perim-
tas iš baltarusių ar tiesiog iš lietuvių (p. XXXiV).

kiek kitokią nuomonę kiliarė išsakė dėl žodžio odliga ‘atlydys’. ji, matyt, 
paveikta kai kurių baltarusių lingvistų įtakos, šį žodį laiko iš baltarusių perimtu 
litua nizmu: „biorąc pod uwagę zasięg geograficzny tych słów [t. y. odliga // otli-
ga – J. P.], nie może być mowy o bezpośrednej pożyczce z litewskiego“ (p. XXXV). 
nei iš pačios autorės pateiktų duomenų, nei iš mažai sulenkintos formos negalima 
daryti tokios išvados, plg. lietuvių atlygà ʻatlydys’ (LkŽ i 397). Panašios klaidingos 
išvados daromos ir dėl žodžių Pundel (p. XXXVi), Rojsto // Rojst (p. XXXViii), 
Rupieć (p. XXXiX). gerai, kad tokių išvadų išvengta apibendrinant kilmę žodžių 
Rogojsz // Rogajsz, Pokurć, kurie laikomi „bezpośrednio zapożyczonami“.

apie minėtas „ypatingąsias“ formas straipsnyje rašoma nedaug, nes jos yra aiškūs 
polonizmai, iŽ adaptuoti prie lietuvių kalbos (plg. swil: Porcjunkuła, iŽ: Por-
cjunkuł 1223, kurį straipsnio autorė kažkodėl vadina „zapożyczeniem z języka li-
tewskiego“ (p. XXXiX)). nesileidžiama straipsnyje ir į iŽ pateiktų dievybių pava-
dinimų kilmės aiškinimus: tenkinamasi žodyne duotais tų dievybių apibūdinimais. 

straipsnio pabaigoje autorė visai pagrįstai pabrėžia iŽ reikšmę polonistikai: tai 
esąs svarbus šaltinis, rodantis skirtybes tarp bendrinės lenkų kalbos („polszczyzną 
ogólnopolską“) ir lenkų kalbos, vartotos buvusios Lietuvos didžiosios kunigaikš-
tystės žemėse („polszczyzną używaną na terenach bylego wielkiego księstwa Li-
tewskiego“, p. XXXiX–XL). savo turiningu straipsniu kiliarė gerokai padidino iŽ 
leidinio vertę ir nusipelno ne tik polonistų, bet ir lituanistų padėkos.

tačiau tuo dar nesinorėtų baigti recenzijos. nepaneigiant iŽ, kaip svarbaus šal-
tinio ne tik lenkų, bet ypač lietuvių kalbos istorijai, lietuvių istorinei dialektologijai, 
lietuvių leksikografijos istorijai, objektyvumo dėlei reikia pasakyti, kad jis vis dėlto 
negali prilygti nei savo indekso šaltiniui swil, nei daugeliui kitų spausdintų ano 
meto dvikalbių žodynų. ir ne vien dėl to, kad jis dar nebuvo parengtas spaudai, 
taigi nebaigtas; svarbiausia tai, kad jis rašytas specialaus filologinio išsilavinimo ne-
turinčio žmogaus, stokojusio tiek leksikografinio darbo teorijos, tiek ir tokio darbo 
praktikos. todėl nenuostabu, kad swil prašoka iŽ ir žodžių reikšmių detalesne 
(sunumeruota) klasifikacija, ir iliustracinių pavyzdžių gausumu, ir žodžių leksiko-
grafinio aprašo (lizdų sandaros, gramatinių kvalifikatorių) kokybe. apie tai rašyta 
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kažukauskaitės straipsnyje, tai greitai galima pastebėti, palyginus šių dviejų žodynų 
tekstus. taigi swil pranašumas visiškai suprantamas. Viena, šį žodyną rašė keli 
autoriai, o antra, nors jie taip pat nebuvo lingvistai, vis dėlto kai kurie jų buvo 
labiau filologiškai išprusę9. be to, lenkų leksikografija turėjo senesnes tradicijas, 
kurias galėjo nusižiūrėti swil rašytojai. tačiau iŽ, kaip yra pažymėjęs Vitkauskas, 
kalbininkams esąs svarbesnis už daukanto tritomį lenkų–lietuvių žodyną, kuriame 
nemažai lenkiškų žodžių daliai visai nėra pateikta lietuviškų atitikmenų10 .

baigiant recenziją pravartu dar atkreipti dėmesį į kur ne kur leidinyje pastebė-
tus netikslumus bei korektūros klaidas. XiX puslapyje teigiama, kad „Žodyne esa-
ma tik rytų aukštaičiams būdingų iliatyvo formų“, bet iliatyvas, kaip žinoma, bū-
dingas ne tik rytų, bet ir vidurio bei pietų aukštaičiams. ten pat formos kalnop, 
biesop laikomos ne iliatyvu, bet adesyvu. X puslapyje esančioje išnašoje vietoj Rie-
tavo išspausdinta Renavo. bet tokių dalykų leidinyje esu pastebėjęs nedaug. jo 
parengėja kažukauskaitė labai kruopščiai atliko nepaprasto atidumo ir ištvermės 
reikalaujantį darbą, už kurį ji nusipelno didelio pagyrimo ir padėkos.

galima ginčytis, ar jos pasirinktasis iŽ rankraščio skelbimo variantas – perrašas 
su pridėtu kompaktiniu disku – yra pranašesnis už tradicinį fotokopinį-gretiminį 
variantą, ar ne (senosios kartos atstovams, nesinaudojantiems kompiuteriais, gali 
rodytis geresnis, parankesnis pastarasis), bet džiugu tai, kad iŽ apskritai pasidarė 
lengvai prieinamas tyrėjams. savo įvadinio straipsnio pabaigoje kažukauskaitė žada, 
kad „bus išleistas šio žodyno indeksas“ (p. XXii). tokio indekso mes labai lauksi-
me ir tikėsimės, kad jį sudarys ne kas kitas, o pati recenzuojamo žodyno parengė-
ja, geriausiai įsigilinusi į Lauryno ivinskio leksikografinį palikimą.

Įteikta 2011 m. balandžio 20 d. 

jonas PaLionis
Vilniaus universitetas
J. Tumo-Vaižganto g. 9-27, Vilnius, Lietuva

19 Pavyzdžiui, januarijus Pilipavičius (filipowicz), vienas iš septynių swil sudarytojų, buvo baigęs Vil-
niaus universitetą ir rašęs lenkų chemijos terminijos klausimais, žr. Polski słownik biograficzny, t. Vi, 
zesz. 26, p. 454.

10 Plg. Vytautas Vitkauskas, min. veik., p. 32. 
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coroLLariuM Magistro 
certissiMo et deVotissiMo 
a sodaLibus et aMicis
Profesoriaus rainerio eckerto 
aštuoniasdešimtmečiui

grasiLda bLaŽienė
Lietuvių kalbos inst i tutas

raineris eckertas gimė 1931 m. gruodžio 10 d. hazelyje Čekijoje. eckertų 
šeimoje tą dieną gimė dvynukai. augti dviem buvo įdomiau ir smagiau. brolis 
dvynys helmutas buvo rainerio žaidimų draugas. jie kartu mokėsi, pokštavo, abu 
buvo muzikalūs ir pradėjo smuikavimo pamokas. Visi puikiai žinome, kas laukė tuo 
metu gimusių Čekijoje: karas palietė tiek didelius, tiek mažus, tiek suaugusius, tiek 
vaikus. 1946 m. reikėjo palikti gimtinę ir persikelti į buvusią rytų Vokietiją. ir po-
karis nebuvo lengvas. jaunajam raineriui eckertui reikėjo sunkiai dirbti. brandos 
atestatą jis gavo kur kas vėliau, nei galėjo gauti – 1949–1950 m. 1951 metais stu-
dijavo drezdeno aukštosios technikos mokyklos darbininkų ir valstiečių fakultete. 
Vėliau fakultetas išliko tas pats, pasikeitė tik universitetas – raineris eckertas at-
sidūrė greifsvaldo universitete. Žinoma, jis svajojo apie muzikanto ateitį. tačiau 



192 acta Linguistica Lithuanica LXIV–LXV

grasiLda bLaŽienė

taip jau buvo lemta, kad muzikai atsidėjo jo brolis helmutas, nes konservatorijoje 
pagal griežtus vokiško socializmo kanonus negalėjo studijuoti du tos pačios šeimos 
nariai. raineris eckertas pradėjo studijuoti slavistiką Maskvos M. Lomonosovo 
universitete, kuriame jam buvo lemta pradėti ir lituanistikos resp. baltistikos stu-
dijas. jauniems antro kurso slavistams istorinę gramatiką dėstė Vytautas Mažiulis, 
kuris jau rašė savo daktaro disertaciją. nepastebėti rainerio eckerto gabumų kal-
boms nebuvo galima. jam buvo suteikta galimybė slavų kalbų katedroje rašyti dak-
taro disertaciją, kurią labai sėkmingai 1961 m. Maskvoje apgynė. daktaro diserta-
cijos tema buvo -ŭ kamienai praslavų kalboje. Maskvoje jis praleido bene dešimtme-
tį. Visais atžvilgiais tas buvimas būsimajam profesoriui buvo sėkmingas: jis tapo 
mokslininku, nesiskyrė su smuiku ir surado savo gyvenimo meilę. Čia turima gal-
voje ne tik slavistika ir baltistika, bet ir jo ištikimoji gyvenimo draugė Lidija, kuri 
išvyko kartu su profesoriumi į Vdr, palikusi Maskvoje savo šeimą – tėvus ir arti-
muosius. 1961 m. raineris eckertas pradeda dirbti Leipcigo universitete, kuriame 
žengė visais akademinės karjeros laiptais – nuo lektoriaus iki profesoriaus (1971 m.). 
o Leipcigo universitetas buvo jaunagramatikių lopšys. Vadinasi, jame tvyrojo ta 
geroji dvasia, kuri buvo palanki slavų ir baltų kalbų tyrimams. Profesorius Leipcige 
gyveno iki 1979 m. jis dėstė daugelį dalykų, žinoma, ir lietuvių bei latvių kalbas. 
1977 m. profesorius apgynė habilitacinį darbą Baltų kalbų -i kamieno vardažodžiai, 
ypač atsižvelgiant į slavų kalbas. Profesoriaus žvilgsnis vėliau krypo į drevinės biti-
ninkystės leksiką ir frazeologiją, į frazeologinius tyrinėjimus, latvių liaudies dainas, 
prūsų kalbą. 1979 m. profesorius apsigyveno berlyne. tuomet jis dirbo buvusios 
Vdr Ma centriniame kalbotyros institute, kur vadovavo slavistikos, balkanistikos 
ir finougristikos skyriui. jo rūpesčiu institute buvo įsteigta baltistikos grupė. kartu 
su elvyra bukevičiūte ir dabar jau mus palikusiu friedhelmu hinze parengė ir 
išleido reikšmingą monografiją vokiečių kalba Baltų kalbos. Įvadas. tai labai svar-
bus faktas mokslinėje profesoriaus veikloje, nes iš monografijos susipažinti su bal-
tų kalbomis galėjo ir jų nemokantys. nekyla nė menkiausios abejonės, kad ši 
knyga paakino ne vieną Vokietijos studentą imtis baltistikos studijų. Profesorius 
nuo 1984 m. su tik jam būdingu atsidavimu ir aistra vadovauja Vokietijos baltistų 
draugijai, kuri dabar vadinama berlyno baltistų būreliu. 1991 m. po visų istorinių 
lūžių raineris eckertas grįžo į greifsvaldo universitetą. Į greifsvaldą jis atvyko kaip 
baltistikos profesorius, dirbo slavistikos institute ir įdėjo labai daug jėgų, kad 
1993 m. greifsvaldo universitete būtų įkurtas baltistikos institutas, kuriam pats 
vadovavo iki 1996 m. pabaigos, nes pagal įstatymus jis tapo profesoriumi emeritu. 
Profesorius greifsvalde dėstė labai daug dalykų. tiesa, baltistikos institutas, kuriam 
vadovavimą iš rainerio eckerto perėmė profesorius jochenas range, greifsvaldo 
universitete veikė iki 2008 m. dabar institutas yra tik vienas universiteto didesnio 
padalinio segmentas. aštuoniasdešimtmečio proga Vilniaus universiteto baltistikos 



193sukaktys / anniversaries

corollarium Magistro certissimo 
et devotissimo a sodalibus et amicis

katedros kolegos profesoriaus bonifaco stundžios rūpesčiu išleido rainerio ecker-
to bibliografiją, kuriam šiltą ir įkvėptą įžangos žodį parašė ištikima profesoriaus 
bičiulė docentė regina Venckutė. bibliografiją sudaro 488 pozicijos: monografijos, 
studijos, straipsniai, recenzijos, apžvalgos, anotacijos, enciklopediniai straipsniai ir 
t. t. Profesorius ištikimai tarnauja diachronijai. jis daug dėmesio skyrė ir tebeskiria 
istorinei lyginamajai morfologijai, slavų ir baltų kalbų leksikologijai, frazeologijai. 
jis yra paskelbęs straipsnių ir apie kristijono donelaičio kūrybą bei kalbą, tyręs 
lietuvių ir latvių tautosaką, sudaręs kartu su welta ehlert lietuvių rašytojų apsaky-
mų antologiją Fische haben kein Gedächtnis (Žuvys neturi atminties) ir išvertęs jai 
du jono biliūno apsakymus. Profesorius raineris eckertas yra Vilniaus ir Latvijos 
universitetų garbės daktaras, daugybės tarptautinių lingvistinių draugijų, komitetų, 
komisijų narys. jis buvo ir garsių lingvistinių žurnalų redakcinių kolegijų narys. 
2004–2008 m. pirmininkavo tarptautinei baltų ir slavų kalbų santykių tyrimų ko-
misijai. Profesorius buvo ir aktyvus tarptautinio slavistų komiteto narys. Šiuo 
metu jis yra šio garbaus komiteto slavų leksikologijos bei leksikografijos ir slavų 
frazeologijos komisijų narys. Profesorius yra Milano kalbininkų draugijos narys bei 
baltistinių studijų pažangos asociacijos narys. nė kiek neabejotina, kad Profesorius 
pats dar parašys savotišką savo mokslo darbų santrauką, todėl apie tuos darbus 
detaliai čia nekalbama. o sveikinant negalima nepaminėti jo energijos, nepaprasto 
kruopštumo, neišpasakyto darbštumo, smalsumo, svetingumo. jo namų durys pla-
čiai atvertos svečiams iš Lietuvos ir Latvijos, pasaulio baltistams. negalima nuty-
lėti ir jo nenusakomo agnumo. jeigu Profesoriaus nėra kokiame nors renginyje ar 
konferencijoje, galima sakyti, kad tikrai nėra gerosios sielos, kruopščiai fiksuojan-
čios kiekvieną kolegų mintį ir po to labai tiksliai perteikiančios savo įspūdžius iš-
samiose konferencijų apžvalgose. Profesoriaus visur pilna: jis nepraleidžia nė vienos 
ekskursijos, nepaleidžia iš rankų fotoaparato, nepamiršta atvežti savo straipsnio 
atspaudų ir įteikti kiekvienam, užrašęs šilčiausius palinkėjimus. jo fenomenali at-
mintis yra užregistravusi visus įdomiausius viešnagių baltų žemėse momentus. su 
Profesoriumi kalbą randa visi. jis yra visų gerbiamas ir mylimas. 
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In memoriam Aleksui Girdeniui 
(1936–2011)

LaiMa kaLėdienė
Lietuvių kalbos inst i tutas

rudenėjant mirė vienas žymiausių pasaulio baltistų, Vilniaus universiteto pro-
fesorius, Lietuvos Mokslų akademijos narys korespondentas, habilituotas daktaras 
aleksas girdenis. garsaus kalbininko gyvenimo gija nutrūko 2011 m. rugsėjo 
16-ąją, jam einant 75-uosius. antakalnio kapinių Menininkų ir mokslininkų kal-
nelyje iškilo dar vienas kauburėlis. gausiame lydėjusiųjų būryje daugiausia buvo 
Mokytojo mokinių. 

dar būdamas labai jaunas aleksas girdenis tvirtai įtikėjo mokslo galia: „Lietu-
vių kalba mokslininko vaizduotei teikia neišsenkamą peną. Įsivaizduokite milžiniš-
ką kalną, susidariusį per tūkstantmečius, arba bekraštį okeaną. tokia yra ir kalba. 
ką galima atrasti? dievai žino. kad atrasime, mes tvirtai žinome. daug atrandame 
jau dabar. argi mokslininkai egzistuotų, jei nebūtų mokslo paslapčių, nesupranta-
mų ir neprieinamų paprastam žmogui?..“ Viso savo gyvenimo darbu aleksas gir-
denis siekė praskleisti mokslo paslaptis. jis visiems laikams įėjo į lietuvių kalboty-
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ros istoriją kaip žymiausias fonologas, moderniausias dialektologas ir iškilus bend-
rosios kalbotyros mokovas.

aleksas girdenis buvo tikras žemaitis ir labai tuo didžiavosi. sapnavo žemaitiškai, 
poeziją rašė žemaitiškai, net specialų žemaičių raštą su juozu Pabrėža sukūrė. jam 
Žemaitija buvo atskiras pasaulis su savo pasaulėjauta ir kalba: „tėvynė prasideda 
nuo gimtojo kiemo, gimtoji kalba yra ta, kurią gauname iš Motinos... Mokykis, jei 
nori, dieną naktį – jokia kalba netaps tokia kaip gimtoji tarmė, – tokia sava, kad jos 
nė negirdi klausydamasis, o girdi tik pačias, rodos, mintis.“ Žemaičių tarmė jam 
skambėjo kaip poezija – nustatė, kad chorėjo ritmu... su nepakartojamomis prie-
gaidėmis ir graudžiai melodingomis intonacijomis, primenančiomis kalnų giesmes, 
o gal senovinį, iš kuršių perimtą dainavimą. kaip užtraukdavo dainą apie pylę, net 
skliautai aidėdavo!.. Vien tam, kad viešai plačiai nuskambėtų žemaitiška kalba, vai-
dino žurnalistą Petrą raimondo Vabalo filme Skrydis per Atlantą.

gimė 1936 m. spalio 19 d. telšių rajono tryškių miestelyje, mokėsi užlieknė-
je, tirkšliuose, Mažeikiuose. 1957 m. atvažiavo studijuoti į Vilniaus universitetą ir 
liko šiame mieste iki gyvenimo pabaigos. Pasakodavo svajojęs studijuoti tiksliuosius 
mokslus, bet, laimė, pasuko į filologiją. Laimė, nes abiejų krypčių simbiozė davė 
neįtikėtinai gerų rezultatų, ypač kai prisidėjo įgimti gabumai ir neeilinis darbštumas. 
alekso girdenio akademinė karjera nuosekli: 1962 m. su pagyrimu baigė lituanis-
tikos studijas, 1967 m. apgynė daktaro, 1983 m. habilituoto daktaro disertacijas, 
1970 m. tapo docentu, 1983 m. – profesoriumi. beveik keturis dešimtmečius, iki 
pat 2007 m., Vilniaus universitete yra dėstęs daug tuo metu buvusių pagrindiniais 
dalykų: lietuvių kalbos fonetiką, fonologiją, dialektologiją, bendrąją kalbotyrą, šiuo-
laikinės kalbotyros kryptis ir metodus, baltų filologijos įvadą, baltų etnogenezę, 
lietuvių kalbos istorinę gramatiką. kartu yra dėstęs Vilniaus pedagoginiame, Šiau-
lių universitetuose. 

daug širdies ir jėgų girdenis atidavė eksperimentinės fonetikos laboratorijai, 
ilgai jai vadovavo. Pora dešimtmečių šiose atokesnėse Vilniaus universiteto patal-
pose virte virė mokslinės diskusijos, būdavo atliekami šiuolaikiški eksperimentinės 
fonetikos darbai, beveik dešimtmetį čia vykdavo jaunųjų kalbininkų seminarai, čia 
būdavo patariama doktorantams, čia užsukdavo padiskutuoti ir patys žinomiausi, ir 
tik pradedantys mokslininkai. aleksas girdenis yra vadovavęs eksperimentinės 
kalbotyros katedrai, vėliau pervadintai bendrosios kalbotyros katedra. 1984–1989 
m. buvo Vu filologijos fakulteto dekanu. ne kartą buvo išrinktas Valstybinės 
lietuvių kalbos komisijos, Lietuvos mokslo tarybos nariu. daugelį metų redagavo 
Kalbotyros žurnalo sąsiuvinius, skirtus lietuvių kalbai, dalyvavo žurnalo Baltistica 
redakcinės kolegijos darbe. 

Visiškai naują, bet gilią lituanistikos mokslo vagą, derindamas Prahos lingvisti-
nio būrelio, ypač romano jakobsono ir nikolajaus trubeckojaus, taip pat kopen-
hagos ir amerikiečių klasikinių struktūralistų mokyklų požiūrius, aleksas girdenis 
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yra išvaręs fonologijos srityje: dar 1981 m. išleista monografija Fonologija, kuri 
pataisyta ir papildyta buvo perleista 1995 ir 2003 m. dėstydamas aukštosiose mo-
kyklose, vadovaudamas gausiam doktorantų spiečiui, pats daug dirbdamas fonolo-
gijos srityje, aleksas girdenis pasiekė, kad fonologija tapo vienintele iš visų mo-
derniųjų kalbotyros šakų, užėmusių išskirtinę vietą XX a. pabaigos Lietuvoje. o 
tai buvo labai nelengva. daugiausia dėmesio skyrė sinchroninei fonologijai, nes 
buvo tvirtai įsitikinęs, kad prieš tiriant kokio nors reiškinio kilmę bei raidą, diach-
roniją, pirmiausiai reikia nuodugniai ištirti patį reiškinį. svarbiausiais laikė sinch-
roninius tarmių ir senųjų raštijos paminklų fonologinių sistemų tyrimus. Žemaičiai 
išnarstyti po siūlelį – vieno ir drauge su mokiniais ir bendražygiais: albertu rosi-
nu, jonu bukančiu, juozu Pabrėža, terese juškaite-gužauskiene, regina kubiliūte-
kliukiene, irena remenyte-Mažiuliene, Lina Muriniene ir daugeliu kitų. daug 
dėmesio skirta ir kitoms tarmėms, apie jas rašė su aldonu Pupkiu, Žaneta Marke-
vičiene, bonifacu stundžia, apie rytų aukštaičius panevėžiškius – su genovaite 
kačiuškiene, apie uteniškius – su otilija kosiene ir birute jasiūnaite, fundamenta-
liai ištirta kristijono donelaičio, Mikalojaus daukšos, Ziwato, Purpuros kalba... 

alekso girdenio mokslo darbai ir jo mokslinė veikla buvo ne vieną kartą dera-
mai įvertinti. 1986 m. Profesorius išrinktas Milano kalbotyros draugijos nariu ko-
respondentu, 2001 m. tapo Šiaulių universiteto garbės daktaru. už didelius moks-
lo pasiekimus 1996 m. aleksą girdenį išrinko Lietuvos Ma nariu korespondentu. 
tais pačiais metais gavo ir kitą apdovanojimą – tapo profesoriaus jono kazlausko 
premijos laureatu. Ši premija jam buvo ypač svarbi, nes labai gerbė savo Mokyto-
ją, taip anksti jį ir mus palikusį. aleksas girdenis, pats būdamas puikus Mokytojas, 
mokėjo atsidėkoti – pirmąjį iš trijų savo Kalbotyros darbų tomų (1962–1974) de-
dikavo Magistris et Amicis carissimis, apskritai skrupulingai paisė mokslo etikos: 
visuomet nurodydavo idėjos šaltinį ar autorių, diskutanto pavardę. Laikėsi ir kito 
mokslo etikos postulato – visi moksliniai tyrimai būdavo atliekami preciziškai, 
sąžiningai, aukščiausiu moksliniu lygiu, to paties reikalavo ir iš savo mokinių. 

aleksas girdenis kartu su bendraautoriais buvo apdovanotas dviem valstybinėmis 
premijomis: 1980 m. respublikine premija už vadovėlius mokyklai, o 1999 m. – 
Lietuvos respublikos mokslo premija už Dabartinės lietuvių kalbos gramatiką rusų, 
lietuvių ir anglų kalbomis. 2002 m. tapo Ldk gedimino ordino karininko kryžiaus 
kavalieriumi. 2008 m. jis jau vienas gavo Lietuvos respublikos mokslo premiją už 
fonologijos, dialektologijos ir kalbos istorijos tyrimus – viso gyvenimo darbus. jie 
yra surinkti draugėn ir, išskyrus Fonologijos monografiją, sugulė į tris storus tomus 
(i – 1962–1974; ii – 1975–1987; iii – 1988–2000).

ne kiekvienam, kad ir pasaulinio garso, mokslininkui pavyksta sukurti savo mo-
kyklą, o alekso girdenio fonologijos mokykla gyvuoja ir Lietuvoje, ir Latvijoje. 
Prasidėjo ji nuo fonetikos, dialektologijos bei fonologijos paskaitų Vilniaus univer-
sitete, nuo ten 1970 m. susispietusio Lietuvių kalbos mokslinio būrelio, 1982 m. 
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natūraliai peraugusio į dešimtmetį gyvavusį Lietuvos jaunųjų kalbininkų seminarą. 
tie du dešimtmečiai buvo Sturm und Drang laikotarpis ne tik paties Profesoriaus 
kūrybinėje veikloje, jie gerokai pagyvino visą lietuvių kalbotyrą. Per septynias de-
šimtis jaunųjų mokslininkų seminarų buvo akstinas atsinaujinti visai lietuvių kalbo-
tyrai. jų metu būdavo pristatomi ir aptariami pačių seminaro dalyvių ir jų kolegų 
tyrimai, taip sudarant galimybę pajusti kylančias Lietuvos kalbotyros bangas. tačiau 
pats svarbiausias dalykas buvo akiračio plėtimas: skaityti pranešimų būdavo kviečiami 
novatoriškiausi filosofijos, antropologijos, archeologijos ir kitų humanitarinių moks-
lų atstovai – tie, kurių darbai keldavo diskusijų, žadindavo mintį. daug naudos davė 
mokslinis švietimas – būdavo aptariamos naujausios kalbotyros kryptys, metodai ir 
tyrimai, referuojama tais laikais ne taip lengvai prieinama užsienio literatūra.

Labiausiai Profesorių viliojo galimybė ką nors atrasti, tarti naują mokslo žodį. 
jau po pirmųjų diskusijų jaunųjų mokslininkų seminare su antropologais ir arche-
ologais jis buvo užsidegęs įrodyti, kad lietuvių tarmių išsiskyrimas bus įvykęs visu 
tūkstantmečiu anksčiau, nei buvo manyta (dažnai ir tebemanoma). nors gyvenime 
neretai buvęs gana staigus, moksle girdenis niekada neskubėjo: prabėgo ne viene-
ri metai, kol hipotezė dėl daug ankstesnio nei XV–XVi a. tarmių išsiskyrimo 
buvo įrodyta. kaip ir apie daugelį alekso girdenio darbų, taip ir apie šį galima 
pasakyti: argumentuotai įrodyta. 

kokio atkaklumo ir užsispyrimo būta šio žmogaus, gali suprasti tik tas, kam 
pačiam yra tekę transkribuoti tarminius tekstus – liko apie 400 val. (!) kruopščiai, 
su sužymėtomis visomis intonacijomis transkribuotų žemaitiškų tekstų. tik nedi-
delė dalis išleista knygose Taip šneka tirkšliškiai (1996) ir Žemaičių dzūkai (2008). 
transkribavimą laikė labai svarbiu dalyku, sukūrė gana sudėtingą lietuvių tarmių 
transkripcijos ženklų sistemą, drauge su Petru skirmantu sukonstravo kompiuteri-
nį Fontros šriftą. 

aleksas girdenis tiesiog susižavėdavo naujausiais lingvistikos metodais – taip 
buvo atsitikę, pavyzdžiui, su glotochronologija, o užsidegęs įtraukdavo ir kitus į 
savo tyrimus. nors daug pastangų ir darbo (vien šaltinių analizė ko verta!) pareika-
lavęs tyrimas iš esmės patvirtino tradicinį baltų kalbų atsiskyrimo datavimą, jis 
mokėjo džiaugtis pačiu mokslo vyksmu. arba esM programų kūrimas ir tobulini-
mas, kad galėtų verifikuoti eksperimentinės fonetikos (kurią, beje, labai mėgo) re-
zultatus. Programas, nors ir neturėdamas specialaus matematinio išsilavinimo, rašė 
kūrybingai, ko verta vien egLe! jam labai patiko nuo pradžios iki galo valdyti 
tyrimo procesą, todėl standartinių dabartinių kompiuterinių programų atsiradimas 
jį ne tik nudžiugino, bet ir truputį nuvylė, nors sugebėdavo ir jas patobulinti. 

išskirtinė alekso girdenio savybė – mokėjimas stebėtis: ar tai būtų tik tarpiniai 
nedidelio fonetikos eksperimento rezultatai, ar po ilgų svarstymų jo paties pada-
ryta išvada, kad, tarkim, senovėje lietuvių priegaidės, net ir dvigarsių, buvusios 
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visai neryškios. Vedamas nepasotinamo noro sužinoti, prie išvadų eidavo atkakliai, 
kartais netrumpai – visi jo vyresni mokiniai žino, kaip ilgai buvo tikrinama prie-
laida, kad rytų aukštaičiai uteniškiai, kaip ir žemaičiai, tebeturi šalutinį kirtį, atlie-
kantį distinktyvinę funkciją. Vėliau nuosekliai įrodinėta, kad ir kiti aukštaičiai 
turi šalutinius kirčius. kartais Profesorius apibendrindavo, rodos, spontaniškai, kur 
nors ekspedicijoje, kaip, pavyzdžiui, dėl atvirojo galūninio -e šiaurės žemaičių 
šnektoje, bet vėliau savo hipotezę visapusiškai tikrindavo, nes manė, kad „[P]radi-
nis, žvalgomasis, mūsų dialektologijos etapas jau praėjęs – dabar, norėdami tarmė-
se rasti naujų reikšmingesnių faktų ir tiksliau, adekvačiau užfiksuoti bei interpre-
tuoti tarmių realybę, būtinai turime atsisakyti stebėtojų pozicijos ir imtis eksperi-
mentų, kuriuose aktyviai dalyvauja tiek tyrinėtojas, tiek informantas“. 

aleksas girdenis buvo dialektologas iki kaulų smegenų. Motociklu išvažinėjo ir 
pėsčias išvaikščiojo visą Žemaitiją – skersai išilgai. Pats ir su mokiniais įrašė bega-
lę tekstų, bet, svarbiausia, šią tarmę nuosekliai ištyrė. jo mokslinio darbo pradžia 
buvo diplominis darbas Balsių asimiliacijos reiškiniai Tirkšlių tarmėje, kurį apsigynė 
cum laude. Visą gyvenimą jis rašė apie žemaičius, nors ne vien apie juos. Žemai-
čiams skyrė daugybę sinchroninių tyrimų, todėl, laikydamasis savo nuostatų, galė-
jo tirti ir jų diachroniją, ieškoti kuršių substrato. dar pačioje girdenio mokslinės 
karjeros pradžioje jo vardas įėjo į dialektologijos istoriją, nes 1966 m. drauge su 
Zigmu Zinkevičiumi sukūrė naująją lietuvių tarmių klasifikaciją. 

Profesorius buvo labai emocionali asmenybė – jis mokėjo ne tik iš širdies džiaug-
tis, bet ir visa širdimi liūdėti. bene labiausiai aleksą girdenį nuvildavo paviršutiniš-
kumas, atsainumas dirbant savo darbą – kaip jis pats sakydavo, vis naiviai tebetikė-
jo, kad ir kiti dirba iš širdies, iš visų jėgų. be darbo jam buvo neįdomu ir gyventi. 
didžiulis liūdesys aleksą girdenį buvo apėmęs pastaruosius kelerius metus, kai 
tapo profesoriumi emeritu – be smalsių akių auditorijoje jam buvo nepakeliama... 

kartą aleksas girdenis yra citavęs darviną: „Lengva nepastebėti nors ir labai 
akivaizdaus reiškinio, jei prieš tai niekas į jį neatkreipė dėmesio.“ būtent taip jis 
ir dirbo su savo mokiniais: nuoširdžiai stebėdamasis atkreipdavo jų akis į kurią nors 
jų pačių darbo problemą, bet pateikdavo viską taip, kad ilgainiui mokiniai įtikėda-
vo patys prie tos išvados priėję... dar studentais būdami jie pasijusdavo didžiausiais 
atradėjais, taikančiais šiuolaikiškiausius mokslo metodus ir sprendžiančiais esmines 
kalbotyros ar apskritai mokslo problemas. Visų alekso girdenio vadovautų ar kon-
sultuotų 37 doktorantų (anksčiau – aspirantų) darbai susilaukdavo pagyrų dėl no-
vatoriškumo, tikslumo, išbaigtumo – iš tikrųjų tų pagyrų ne vienu atveju daugiau 
nusipelnydavo darbo vadovas nei autorius, bet ne visi žino, kiek širdies ir darbo į 
kiekvieną savo mokinį sudėdavo Mokytojas. beviltiškiausiais atvejais neatstumdavo, 
nors ir papriekaištaudavo, bet dirbdavo tol, kol darbas tapdavo, jo žodžiais tariant, 
„visai padorus“. dar viena svarbi detalė – daugelis jo mokinių, jau tapę daktarais, 
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neatsisveikindavo su savo Mokytoju, kaip įprasta, nors ir pasukdavo savais mokslo 
keliais: ryšys su aleksu girdeniu užsimegzdavo ilgam, dažniausiai – visam moks-
liniam gyvenimui. Mat Mokytojas buvo nepaprastai pagaulus naujovėms – kad ir 
kuria mokslo kryptimi pasukdavo buvę mokiniai, jis visuomet turėdavo apie ką 
pasišnekėti, padiskutuoti, o jie – ko paklausti ar šiaip pasitikrinti, nes pasitarus su 
aleksu girdeniu tapdavo gerokai drąsiau, o jaunam mokslininkui taip svarbus pa-
laikymas! Visi jo mokiniai jautė pagarbą, kolegialumą. aleksas girdenis yra paskel-
bęs darbų kartu su savo mokiniais – tokia buvo išskirtinio įvertinimo išraiška. 
kolegialumas apskritai būdingas aleksui girdeniui – jis mėgdavo mokslines dis-
kusijas, nemokėjo ir nenorėjo likti abejingas. gal net patys įdomiausi Profesoriaus 
straipsniai yra parašyti su bendraautoriais – daugiausiai jų su albertu rosinu ir 
Vladu Žuliu, taip pat su Valerijumi Čekmonu ir aldonu Pupkiu. 

dažniausiai su bendraautoriais jis rašydavo ir recenzijas, kurias skaityti kartais 
buvo informatyviau nei patį recenzuojamą kūrinį. tikras mokslo įvykis buvo su 
Vladu Žuliu parašyta akademinės Lietuvių kalbos gramatikos recenzija, karštos po-
lemikos susilaukė ir su albertu rosinu parašytos Vlado grinaveckio Žemaičių tar-
mių istorijos (Fonetikos), taip pat Lietuvių kalbos rašybos ir skyrybos recenzijos. gir-
denio turėta puiki mada – perskaičius rimtesnį mokslo darbą jį recenzuoti, todėl 
tų recenzijų susirinko nemažai. 

jam rūpėdavo viskas, kas buvo susiję su lietuvių kalba plačiąja to žodžio prasme. 
gal todėl yra parašęs tiek vadovėlių mokyklai, aktyviai dalyvavęs radijo ir televizi-
jos diskusijose apie kalbą, enciklopedijose yra likę daugybė girdenio rašytų straips-
nių ir apibrėžimų, kaip ir atsakymų Mūsų (vėliau – Gimtosios) kalbos žurnale. 
Logiškas protavimo būdas ne kartą buvo privertęs aleksą girdenį įsikišti, kai bū-
davo svarstomi kalbos kultūros dalykai, kartais pagrįsti vien meile ir tikėjimu. ypač 
jam rūpėjo tarmių ir bendrinės kalbos santykiai. dar 1978 m. su aldonu Pupkiu 
parašyti Bendrinės kalbos norminimo ir kodifikavimo principai kelis dešimtmečius 
buvo vieninteliai galiojantys Lietuvoje. nors nepalyginamai mažiau nei į tarmes, 
bet taip pat išsamiai aleksas girdenis yra gilinęsis ir į bendrinės lietuvių kalbos 
fonetiką, fonologiją, morfonologiją ir akcentologiją su savo mokiniais – Marija 
strimaitiene, Vida Žilinskiene, kazimieru garšva, Vida karosiene, gražina ake-
laitiene, danguole Mikulėniene ir kitais. gal todėl jo patarimai kalbos kultūros 
klausimais būdavo tokie argumentuoti. 

Profesorius aleksas girdenis giliai ir plačiai išvarė mokslo vagą, paliko didžiu-
lį būrį savo mokinių. Panašiai būdavo dainuojant taip visų pamėgtą dainą: jis 
aukštu galingu balsu atlieka solo partiją, o daugybė mokinių choru pritaria: „dum-
kai, dumkai“... 

Sit tibi terra levis!
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birutė rokaitė-Vanagienė 
(1934 11 09–2011 12 31)
LaiMa kaLėdienė
Lietuvių kalbos inst i tutas

Pačioje 2012 m. pradžioje Vilniaus karveliškių kapinių smėlynai priglaudė 
didžiąją žemaitę birutę rokaitę-Vanagienę – didi buvo šios smulkutės moters 
dvasia. ji gimė 1934 m. lapkričio 9 d. Mosėdyje. retas sugeba gimtinei pasta-
tyti paminklą, o birutė įstengė. ji parengė Mosėdžio apylinkių žodyną, bet ne-
suspėjo sulaukti jo pasirodant. savo darbą padarė ir tyliai išėjo. 

tokia ir buvo birutė Vanagienė – atkakli, bet kukli: įveikianti, rodos, nenu-
dirbamus darbus, bet niekados nepareikalavusi didesnio atlygio, viešo pripaži-
nimo. daugiau nei keturiasdešimt metų (1960–2006) dirbusi vienintelėje savo 
darbovietėje – Lietuvių kalbos ir literatūros (vėliau – Lietuvių kalbos) institute, 
didžiąją gyvenimo dalį buvo įsitraukusi į kolektyvinį darbą – Lietuvių kalbos 
atlaso rengimą (t. 1 – 1977, t. 2 – 1982, t. 3 – 1991), o tokiais atvejais anuomet 
beveik nebūdavo galimybės parašyti disertaciją. kas žino, ar vien tik todėl – ne 
kartą gyvenime birutei yra tekę nukentėti dėl nesavanoriškų ryšių su sibiru. 
jaunystėje nenorėta jos priimti mokytis į Vilniaus pedagoginį institutą, iš pradžių 
ji buvo tik atsargiai įsileista į neakivaizdinį skyrių... tačiau birutės Vanagienės 
būta užsispyrusios žemaitės, todėl ji puikiai įveikė studijas Pedagoginiame ins-
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titute, o kokios gabios būta, rodo žurnale Lietuvių kalbotyros klausimai, dabar-
tiniame Acta Linguistica Lithuanica, paskelbti tokio lygio analitiniai straipsniai 
apie žemaičių tarmę, kad neabejotinai kai kurie iš jų patektų į lietuvių lingvis-
tinės geografijos chrestomatiją, jei kas tokią sudarytų. Lietuvių kalbos atlaso 
sudarytojai 1994 m. buvo įvertinti Lietuvos respublikos mokslo premija, tarp 
jų – ir birutė Vanagienė, pagrindinė žemaičių dalies autorė. 

dar vienas platus birutės Vanagienės darbo baras buvo didžiųjų žemaičių 
raštų rengimas spaudai: 1972 m. išleistas Motiejaus Valančiaus, 1976 m. – si-
mono daukanto Raštų dvitomiai, 1995 m. – daukanto Istorija Žemaitiška. Va-
lančiaus ir daukanto raštų akademinis leidimas tuometėje Lietuvoje buvo labai 
svarbus įvykis ugdant tautinę savimonę, todėl susidurta su itin daug kliūčių. 

dialektologė iš pašaukimo, birutė Vanagienė dalyvavo nesuskaičiuojamoje 
daugybėje ekspedicijų į Žemaitiją ir vis puoselėjo viltį dar daugiau dėmesio 
skirti savo gimtajai tarmei. taip ir padarė pasiekusi brandą – ėmė pati organi-
zuoti ekspedicijas į Mosėdį ir jo apylinkes. nepaprasta aura gaubdavo tas išvy-
kas, todėl į jas važiuodavo vis daugiau žmonių, važiavo ir tada, kai pati birutė 
jau nepajėgdavo. Visi, net ne kalbininkai, ne žemaičiai, suprato, kad dirba rei-
kalingą darbą – taip ji mokėdavo uždegti, įkvėpti – labai mylėjo savo tarmę, 
turėjo įgimtą pedagogės talentą, kuriuo taip mažai tepasinaudojo. Visi rinko 
žemaitiškus Mosėdžio apylinkių žodžius ir tarsi bičių motinėlei nešė juos biru-
tei, kuri viena pati parengė tarmės žodyną. 

nebėra vienos iš žymiausių žemaičių dialektologių birutės Vanagienės, bet 
liko jos išvarytos gilios vagos, darbai, kuriuos ji nuveikė labai nuoširdžiai ir 
atsakingai, nes dar vaikystėje buvo patyrusi, kaip reikia branginti tėvynę, gim-
tųjų žodžių derlią dirvą.
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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 esminių žodžių sąrašas lietuvių ir anglų kalbomis. teksto pabaigoje nuro-
doma 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.
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