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haraLd bichLMeier
sächsische akademie der wissenschaften zu Leipzig
Mar t in-Luther-univer s i tä t  hal le-wittenberg

for schungsr ichtungen: indogermanistik, onomastik (orts- und 
gewässernamen), altiranistik (syntax).

ZuM sPrachwissenschaftLi-
chen niVeau der forschun-
gen Zur ALTEUROPÄISCHEN 
HYDRONYMIE – eine erwide-
rung auf eine PoLeMik
dėl Senosios Europos hidronimijos tyrimų 
mokslinio lygio – atsakymas į polemiką

die etymologie ist eine wissenschaft und unterliegt denselben be-
urteilungskriterien wie andere wissenschaften auch. sie kann naiv 
betrieben werden, das heißt mit nur geringer oder gar keiner berück-
sichtigung des bereits erreichten einschlägigen kenntnisstandes, oder 
fundiert, wobei jede berücksichtigung einschlägiger kenntnisse fun-
dierend wirkt, so daß sich naivität beziehungsweise fundiertheit als 
graduelles bewertungskriterium konstituiert.1

a n M e r k u n g

der beitrag ist eine erwiderung auf einen in vergleichsweise polemischem ton gehaltenen 
und letztlich unwissenschaftlich argumentierenden artikel in dieser Zeitschrift. er zeigt die 
unverkennbar erheblichen kenntnislücken jenes autors im bereich der historisch-vergleichenden 
sprachwissenschaft im allgemeinen und der indogermanistik im besonderen auf und kommt 
zu dem schluss, dass die in den arbeiten jenes autors auf diesen gebieten unter anwendung 

1 Vennemann 1999: 275; fettdruck im original.

 s c h L Ü s s e L w Ö r t e r : alteuropäische hydronymie, indogermanistik, onomastik, wortbildung, 
urindogermanischer ablaut, rekonstruktion, Laryngale. 

 k e y w o r d s : old european hydronymy, indo-european linguistics, onomastics, word 
formation, Proto-indo-european ablaut, reconstruction, laryngeals. 
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teils seit jahrzehnten überholter sprachwissenschaftlicher ansichten und Methoden erzielten 
ergebnisse letztlich durchweg einer erneuten Überprüfung mit zeitgemäßer sprachwissenschaftli-
cher Methodik bedürfen. erst nach dieser Überprüfung wird beurteilt werden können, wieviel 
von jenen arbeiten und ihren ergebnissen bestand haben wird.

a n n otat i o n 

this article is a response to another article in this journal written rather polemically and 
arguing quite unscientifically. this article will show the deficiencies of knowledge the other 
article’s author betrays as far as historical-comparative linguistics in general and indo-europe-
an linguistics especially are concerned. as a conclusion it must be stated that all the results 
the other author has achieved by using research methods in these fields outdated for decades 
will have to be reevaluated finally applying modern indo-european linguistics to them. only 
after this task will have been accomplished, one will be able to tell, which of this author’s works 
and results will be safe for further use.

1 . VorbeMerkung

anders als jürgen udolph kann ich mich leider nicht mit genauem datum 
daran erinnern, wie ich zur namenkunde und zur beschäftigung mit gewässerna-
men kam. es hing jedenfalls mit der rezension zu einem namenkundlichen sam-
melband2 zusammen, die ich auf Vermittlung von wolfgang haubrichs 2005 oder 
2006 übernahm.3 in das jahr 2006 fällt wohl auch meine bekanntschaft mit udol-
ph, dem ich zum ersten Mal auf der tagung Interferenz-Onomastik. Namen in 
Grenz- und Begegnungsräumen in Geschiche und Gegenwart. Saarbrücker Kolloquium 
des Arbeitskreises für Namenforschung in saarbrücken vom 5.–7. oktober 2006 
begegnet sein dürfte. auf dieser tagung forderte er mich persönlich zum ersten 
Mal auf (und wiederholte diese aufforderung sowohl mir gegenüber mehrmals auf 
diversen tagungen als auch gerichtet an die indogermanisten in ihrer gesamtheit – 
so etwa in seinem Vortrag auf der arbeitstagung der indogermanischen gesellschaft 
Die Ausbreitung des Indogermanischen. Thesen aus Sprachwissenschaft, Archäologie 
und Genetik, würzburg, 24.–26. september 2009), dass man sich doch von indo-
germanistischer seite endlich wieder mit der alteuropäischen hydronymie beschäf-
tigen solle. diese aufforderung udolphs habe ich mir zu herzen genommen und 
so für mich ein neues arbeitsgebiet entdeckt, auf dem es – wie sich schon in der 
o.g. rezension zeigte – noch etliches zu tun gab. 

2 greule, janka, Prinz 2005.
3 Vgl. bichlmeier 2007.
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angesichts der tatsache, dass ich doch genau das tat, was udolph von mir (respek-
tive den indogermanisten insgesamt) forderte, erscheint seine in recht polemischem 
ton in einem beitrag in dieser Zeitschrift4 vorgetragene kritik an einigen meiner 
bisherigen ausführungen doch eher unverständlich. denn was außer der erkenntnis, 
dass die Methoden der erforschung der alteuropäischen hydronymie einer grundle-
genden revision bedürfen – und dann auch zwangsläufig die ursprünglichen ergeb-
nisse (zumindest teilweise) zu revidieren sind –, hätte denn herauskommen sollen, 
wenn jemand mit dem kenntnis- und wissensstand von 2010 an Material herangeht, 
das bis dato von udolph et al. offensichtlich nur mit der Methodik der jahre vor 1970 
bzw. der Zeit vor dem Zweiten weltkrieg untersucht worden war?

bezeichnend ist in diesem Zusammenhang auch, dass derselbe aufsatz, der 
udolph zu seiner Polemik veranlasst hat, bei für den wissenschaftlichen fortschritt 
aufgeschlossenen kollegen zu einer geradezu entgegengesetzten reaktion geführt 
hat: albrecht greule (2011: 125)5 hebt hervor, dass nach den ausführungen, die 
in jenem beitrag gemacht wurden, auf die Verwendung indogermanistischer no-
tationsgewohnheiten hinsichtlich der urindogermanischen wurzelansätze auch in 
namenkundlichen arbeiten nicht mehr verzichtet werden sollte.6 hier zeichnet sich 
ein lange überfälliger Paradigmenwechsel ab. 

Vielleicht war aber die aufforderung udolphs ja auch nur rhetorisch gemeint, 
und er wollte eigentlich weiterhin allein auf weiter flur zu diesen gewässernamen 
publizieren, wer weiß?

jedenfalls erfordern die von udolph a.a.o. geäußerten Vorwürfe und seine dort 
ebenfalls erneut manifest gewordenen geringen kenntnisse der historisch-sprach-
wissenschaftlichen forschungen im allgemeinen und der indogermanistischen 
forschungen des letzten halben jahrhunderts im besonderen eine bestandsaufnah-
me und eine ausführliche antwort.7

4 Vgl. udolph 2011.
5 unverständlich bleibt indes die ebenda getane Äußerung, die Laryngaltheorie sei „nicht leicht zugänglich“: 

es gibt aktuell ca. ein dutzend einführungen in deutscher und englischer sprache in die indogermani-
stik bzw. die Laryngaltheorie, die diesen gegenstand behandeln. Zudem wird das ganze noch an einer 
reihe von Lehrstühlen im deutschsprachigen raum gelehrt, die Laryngaltheorie sollte dort in der regel 
stoff des zweiten oder spätestens dritten semesters sein, ist m.e. auch nicht wesentlich komplexer als 
das Vernersche gesetz (es gibt nur wesentlich mehr beispiele in deutlich mehr sprachen, für die sie 
relevant ist) und war bereits 1992 selbstverständlicher bestandteil meiner Zwischenprüfung.

6 ebenso urteilen nübling, fahlbusch, heuser (2012: 224f. mit anm. 215) unter Verweis auf bichlmeier 
(2011a: 180f.). Leider bleibt die darstellung aber abgesehen von diesem hinweis hier ebenso auf dem 
veralteten stand wie hinsichtlich der namentheorie, die kaum über den stand der 1960er jahre hin-
ausreicht. 

7 für die aufforderung zu dieser entgegnung und die bereitschaft, diese in dieser Zeitschrift zu publi-
zieren, danke ich der herausgeberin grasilda blažienė.
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2. indogerManistik und    
aLteuroPÄische gewÄssernaMen

innerhalb der indogermanistik ist die tradition der alteuropäischen namenkun-
de weitgehend abgerissen.8 der letzte als indogermanist zu bezeichnende deutsch-
sprachige forscher, der sich mit diesem Material eingehender beschäftigt hat, ist 
der unlängst verstorbene Lehrer udolphs, wolfgang P. schmid (1929–2010), ge-
wesen. dass von ihm abgesehen sich in den letzten zwei, drei jahrzehnten kaum 
ein namhafter indogermanist mit diesen gewässernamen beschäftigt hat, hängt mit 
zwei faktoren zusammen:

„erstens hat man es hier mit einem doch sehr fragmentarisch überlieferten Material zu 
tun, das zwar hinsichtlich des orts seiner herkunft eindeutig festgelegt ist – die meisten 
gewässer, so also auch flüsse, befinden sich auch heute noch dort, wo sie auch schon 
vor 2000, 3000 oder 4000 jahren waren –, aber hinsichtlich des wirklichen alters dieses 
sprachmaterials ist man auch weiterhin letztlich auf spekulationen angewiesen. Man 
kann meist nur sagen, dass irgendwelche flussnamen eben vorgermanisch oder vorkel-
tisch oder vorbaltisch etc. sind – mehr nicht. da aber in vielen fällen und für viele 
gebiete aufgrund der diskrepanz der forschungs- und benennungsmethoden von 
sprachwissenschaft und archäologie immer noch nicht eindeutig geklärt ist, wann genau 
denn etwa sprecher des keltischen oder germanischen an einen bestimmten fluss 
gekommen sind, bleibt natürlich auch weiterhin unklar, wann denn eigentlich die vor-
germanische, vorkeltische etc. Zeit endet, d.h. für welchen Zeitpunkt man also damit 
rechnen darf, dass ein vorkeltischer, vorgermanischer name ins keltische, germanische 
usw. integriert wurde. und ich nehme es gleich vorweg: ich habe darauf ebenfalls keine 
antwort und ich glaube auch nicht, dass man so bald eine finden wird. 

die meisten indogermanisten ziehen es deshalb vor, mit Material von sprachen 
zu arbeiten, von denen auch texte überliefert sind (aktuell sind besonders die ana-
tolischen und tocharischen sprachen en vogue), von denen man etwas über die spre-
cher aussagen kann und die sich auch datieren lassen. nur an solchem Material lassen 
sich forschungen zur historischen entwicklung einer sprache und – was zur Zeit in 
der indogermanistik ebenfalls eine große rolle spielt – zur syntax anstellen. 

und es kommt – wenn man ehrlich ist – ein weiteres Problem hinzu: Man hat 
es bei dem in der alteuropäischen hydronymie bezeugten sprachmaterial oft mit 

8 dies zeigt eine kursorische durchsicht der relevanten indogermanistischen fachzeitschriften (histori-
sche sprachforschung, indogermanische forschungen, international journal of diachronic Linguistics, 
journal of indo-european studies, kratylos, Münchener studien zur sprachwissenschaft) sowie der 
tagungsakten der arbeits- und fachtagungen der indogermanischen gesellschaft der letzten ca. 15 
jahre: Von vereinzelten arbeiten wolfgang P. schmids und jurgen udolphs abgesehen findet sich dort 
praktisch nichts zu dieser thematik. und arbeiten der genannten autoren sowie krahes werden 
ebenfalls nur in einzelfällen von anderen autoren rezipiert.
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wörtern bzw. namen zu tun, die sehr kurz sind. da jegliches weitere sprachma-
terial (besonders flektierte wortformen) fehlt, muss man letztlich eingestehen – und 
ich sage das als überzeugter indogermanist –, dass man gerade bei vielen einfachen 
flussnamen, wie etwa Sala (> Saale), Sara (> Saar), Savus (→ Save) usw. eigent-
lich nicht einmal strictu sensu beweisen kann, dass sie indogermanischen ursprungs 
sind. dafür ist ihre struktur zu simpel. gleichzeitig werden diese wörter aber seit 
beginn ihrer erforschung (von den meisten forschern) für indogermanisch gehal-
ten und folglich auch indogermanische etymologien für sie geboten. wenn man 
aber voraussetzt, was man eigentlich erst beweisen will oder müsste, hat man es 
mit einem klassischen Zirkelschluss zu tun. Man müsste eigentlich wesentlich 
vorsichtiger und gründlicher vorgehen, als dies in den letzten jahrzehnten gesche-
hen ist, – und viele der getroffenen aussagen besser in den konjunktiv setzen.

der zweite grund für das abflauen des interesses an diesem Material seitens der 
indogermanistik ist, dass die genannten forscher[9] in ihren ‚alteuropäistischen‘ ar-
beiten eine art von indogermanistik betrieben haben und betreiben, die innerhalb der 
indogermanistik selbst seit einigen jahrzehnten obsolet ist und so aus deren sicht als 
überholt gelten muss (diese ansicht dürften ca. 80–90% der indogermanisten insge-
samt und mind. 99% der unterfünfzigjährigen indogermanisten mit mir teilen). dies 
bedeutet wiederum, dass gerade auf jüngere indogermanisten, die ja am ehesten auf-
gerufen wären, neuen wind in diese sache zu bringen, das alteuropäistische Material 
in der form, in der es nun unverändert seit krahes Zeiten (also seit über fünf jahr-
zehnten) dargeboten wird, in seiner altbackenheit keinerlei reiz ausüben dürfte. 

dies schmälert den wert der forschungsergebnisse der erwähnten forscher und 
ihrer ebenso arbeitenden kollegen zunächst einmal nicht. hier wurde durchaus 
einmal großes geleistet, aber die wissenschaft entwickelt sich eben weiter – und 
dies gilt in den letzten jahrzehnten gerade auch für die indogermanistik. wenn 
nun die alteuropäistik auch für die indogermanistik resp. die indogermanisten 
wieder interessant sein und von ihr wahrgenommen werden will, muss sie versu-
chen, den erfordernissen gerecht zu werden, die die indogermanistik heutzutage 
an etymologien hinsichtlich der historischen Lautlehre und der wortbildungsleh-
re stellt. um es plakativ auszudrücken: natürlich kann man wohnungen noch mit 
holzöfen heizen und mit Petroleumlampen beleuchten – aber muss man das ohne 
not (oder übertriebene neigung zur romantik), jetzt noch tun, da es Zentralhei-
zungen und glühbirnen gibt?“10

9 neben udolph und schmid ist auch der entdecker der alteuropäischen hydronymie und Lehrer 
schmids, hans krahe (1898–1965), zu nennen.

10 bichlmeier 2012b: 14f. – dieses längere als solches auch gekennzeichnete selbstzitat sei mir an dieser 
stelle in einer erwiderung auf udolph, den Meister des nicht gekennzeichneten selbstzitats (vgl. 
bichlmeier 2011d: 109f.; 2012a: 278) erlaubt.
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3. anMerkungen Zu ausgewÄhLten 
steLLen der udoLPhschen kritik 
resPektiVe PoLeMik11

bereits in den einleitenden worten zu seiner kritik beginnt udolph damit, 
sachverhalte unrichtig darzustellen: der inkriminierte artikel (bichlmeier 2010a) 
kritisiert nicht „den heutigen stand der konzeption der alteuropäischen hydro-
nymie als veraltet“, sondern in erster Linie die art und weise, wie im rahmen der 
forschungen zur alteuropäischen hydronymie etymologie betrieben wird.

 3.1. Zur Laryngaltheorie und Zugehörigem

um gleich auf eine von udolph regelmäßig kleingeredete erscheinung zu kom-
men, wollen wir mit einem gegenstand aus dem bereich der Phonologie beginnen, 
nämlich der Phonemklasse der Laryngale.12 dass die rekonstruktion von Larynga-
len als konsonantische Phoneme von fachfremden – und als solcher ist udolph ja 
einzustufen – regelmäßig als hokuspokus o.ä. gedeutet (oder gar verunglimpft) wird, 
liegt in erster Linie an den mangelnden kenntnissen dieser fachfremden auf dem 
gebiet der indogermanistik und deren fehlender bereitschaft, sich in das Material – 
das zugegebenermaßen natürlich etwas umfangreicher und komplexer ist als das 
einer einzelphilologie o.ä. – und die Methodik der indogermanistik ordentlich 

11 für einige hinweise und ergänzungen zu diesem und den folgenden abschnitten danke ich meinem 
kollegen sergio neri.

12 das urindogermanische Phonemsystem hatte, nach allem, was man nach 200 jahren forschungsge-
schichte sagen kann, folgende gestalt:

   tenuis Media Media  spirant  nasal
   (t)  (d)  asp. (dh)  (n)
  labial p b bh  –  m [m, ]
  dental t d dh  s [s, z]   n [n, ]
  palatal ḱ ǵ ǵh  h1  –

tektal { velar k g gh  h2  –
  labiovelar k g gh  h3  –

  Liquiden (r) r [ r,  ] l [ l,  ]

  Vokale (V)  i [ i,  ] u [u, ] (vielleicht auch [ī, ū] in einsilblern)
   e ē
   o ō
   a (ā)

integraler bestandteil dieses Phonemsystems ist auch die Lautklasse der Laryngale, die vielleicht die 
reibelaute der drei tektalreihen gewesen sein könnten, so wie /s/ der reibelaut der dentalreihe war. 
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einzuarbeiten. gleichzeitig scheinen derartige fachfremde aber immer wieder zu 
meinen, sie könnten sich urteile über ein fach und dessen Methoden (hier eben 
die indogermanistik) erlauben, das bzw. die sie gar nicht ordentlich kennen.13 

grundsätzlich ist es nun einmal so, dass Laryngale nur dort rekonstruiert wer-
den (sollten), wo sie aufgrund der sprachvergleichenden evidenz zur erklärung 
des bezeugten sprachmaterials und der wechselseitigen Verknüpfung von belegen 
aus verschiedenen sprachzweigen notwendig sind.14 ausgehend von diesen gesi-
cherten erkenntnissen werden dann natürlich auch generalisierungen getroffen. 
diese können zunächst über das rechte Maß hinausschießen, werden aber gewöhn-
lich früher oder später durch die fachinterne diskussion wieder in geordnete bah-
nen gelenkt. dass fachfremde wie udolph (2011: 168) „sich des eindrucks nicht 
erwehren [können], dass die Laryngale eingesetzt werden, wenn es passt“, zeigt ein 
weiteres Mal deutlich seinen unwillen, selbst forschungsergebnisse, die seit jahren 
etabliert sind, zu akzeptieren.

Zu dieser Phonemklasse ist jedenfalls zu sagen, dass sie integraler bestandteil 
des phonologischen und morphologischen systems des urindogermanischen und 
unabdingbar für dessen Verständnis ist. es gibt nun einmal eine ganze reihe von 
erscheinungen in den altindogermanischen einzelsprachen, die nur unter annah-
me der einstmaligen existenz dieser eindeutig konsonantischen klasse von Pho-
nemen erklärt werden können. dazu zählt etwa das ja ebenfalls konsonantische 
Phonem /h/ <ḫ-, -ḫ-, -ḫḫ-> im hethitischen bzw. allgemein dem anatolischen, 
das sich aus dem nach veralteter ansicht oft angesetzten vokalischen(!) *ə gar nicht 
herleiten ließe;15 einen etwas umstritteneren fall stellt die frage dar, ob anlauten-
des h- im armenischen ebenfalls noch reflex urindogermanischer Laryngale sein 
kann; ohne ansatz von Laryngalen nicht stringent zu erklären ist die entstehung 
der intonationen (akutiert vs. zirkumflektiert) im baltischen16 und slawischen; die 

13 in etwa dasselbe Phänomen, wenngleich in extremerer form, zeigt sich bei fragen der schrift- und 
standardsprache, rechtschreibreform etc.: hierzu meint praktisch jeder, sich kompetent äußern zu 
können.

14 Vgl. zu diesem Problem nun ausführlich alfieri 2011.
15 wenn, wie udolph im persönlichen gespräch einmal erwähnte, sein Lehrer erich neu tatsächlich der 

ansicht gewesen sein sollte, man könne dazu nichts sagen, ob heth. /h/ nun beweisend für die urin-
dogermanischen Laryngale sei, da das /h/ einmal da sei und einmal nicht, so zeigt sich daran nur, 
dass auch e. neu zu seiner Zeit nicht gerade zu den progressiven sprachwissenschaftlern gehörte, 
denn die grundlegenden regeln für die fortsetzung der Laryngale im hethitischen waren spätestens 
seit den 1920er bzw. 1930er jahren bekannt. und zumindest in späteren jahren hat e. neu in jedem 
falle anerkannt, dass heth. /h/ eben kontinuante eines Laryngals ist (persönliche Mitteilung von 
elisabeth rieken am 23.3.2012).

16 Vgl. dazu etwa derksen 1996 passim; smoczyński 2006 passim.
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prothetischen Vokale des griechischen und ihre dreiheit können ebenfalls am ein-
fachsten als aus umgefärbten sprossvokalen neben ursprünglichen Laryngalen ent-
standen erklärt werden; Ähnliches gilt in derselben sprache für die dreiheit der 
reflexe in schwundstufigen formen der struktur *(-)KHK(-) (veraltet: *(-)KəK(-)); 
unerklärbar sind weiter ohne den ansatz dieser konsonantischen Phoneme einige 
erscheinungen bei den nasalinfigierenden Verben im indoiranischen etc. pp. Zu all 
diesen erscheinungen vergleiche man u.a. sämtliche einführungen in die indoger-
manistik der letzten beiden jahrzehnte sowie zahllose weitere arbeiten.17 Mit an-
deren worten: wer das urindogermanische aus den altindogermanischen sprachen 
rekonstruieren will, muss für diese sprachstufe auch die Laryngale ansetzen. ohne 
sie geht es nicht. 

folglich bleibt auch der seitenhieb (vgl. udolph 2011: 168) auf die im Realle-
xikon der Germanischen Altertumskunde (vgl. Zimmer 2006) gebotene keltische 
etymologie zum Volksnamen der treverer18 letztlich irrelevant: udolph ignoriert 
hier ebenfalls schlicht wieder die vergleichende evidenz der altindogermanischen 
sprachen und die sich daraus ergebende notwendigkeit des ansatzes einer laryn-
galhaltigen wurzel bzw. eines stamms uridg. *eh1-r-, *uh1-r- n. ‘wasser’:19 der 
von Zimmer a.a.o. angenommene Laryngalschwund in der komposition, gegen 
den udolph hier (wie so oft in seinen arbeiten ohne jegliches argument) pole-
misiert, ist eine in der indogermanistik gut bekannte und allgemein anerkannte 

17 Man vergleiche dazu das gute dutzend einführungen in die indogermanistik, die Laryngaltheorie 
oder in etliche einzelsprachen, die in den letzten beiden jahrzehnten erschienen sind (in alphabeti-
scher folge): clackson 2007, fortson 2004, 2009, kapović 2008, Lindeman 1997, LiV, LiV², Mallo-
ry/adams 2006, Matasović 1992, 2010, Mayrhofer 2005, Meier-brügger 2000, 2002, 2010, Meiser 
1998, Müller 2007, niL, ringe 2005, rix 1992, smoczyński 2006 etc. pp. – an davor erschienenen 
werken sind als wichtigste u.a. zu nennen: rix 1976, collinge 1985, Mayrhofer 1981, 1986. – die 
letzte fast laryngalfreie einführung in die indogermanistik ist szemerényi 1990. – weiters sind hier 
fast alle etymologischen wörterbücher der letzten gut drei jahrzehnte zu nennen (die udolph in der 
regel für seine arbeiten bekanntlich ebenfalls nicht rezipiert [hat]), als da wären edg, edhiL, edL, 
edPc, edPc add., edsiL, esjs, ewahd, ewaia, ewn, sejL u.a. auf dem wissenschaftlichen 
stand des iew bleiben dagegen LeV und ewd, ewds24, ewds25, was zu der bedauerlichen situa-
tion führt, dass das noch auf jahre hinaus unvollständige ewahd weiterhin das einzige aus indoger-
manistischer sicht relevante etymologische wörterbuch zum deutschen ist. ein umfassendes und 
verlässliches etymologisches wörterbuch zum neuhochdeutschen auf aktuellem stand der historisch-
vergleichenden sprachwissenschaft stellt (ebenso wie ein solches zum Mittelhochdeutschen) weiterhin 
ein desiderat dar!

18 ausführlicher zu dieser etymologie sowie zu weiteren Vorschlägen zur herleitung dieses ethnikons 
vgl. sitzmann, grünzweig 2008: 280–282. der dort geübte korrekte umgang mit erkenntnissen der 
indogermanistischen forschung kann den beiden autoren nicht hoch genug angerechnet werden und 
sollte anderen nichtindogermanisten zum Vorbild dienen.

19 Vgl. niL 715–717 mit reichhaltiger weiterer Literatur.
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erscheinung̣. Zu vergleichen wäre hier etwa uridg. *neo-ĝh1-o- > *neo-ĝn-o- > 
gr. νεογνός ‚neugeboren‘ statt sonst zu erwartendem †νεογανός (nach ansicht 
mancher forscher gegebenenfalls auch †νεογώς) o.ä. dieses griechische wort ist 
für den ganzen typ namengebend geworden.20 das Problem in der etymologie des 
Volksnamens *trē-er- ‘die das wasser / den fluss durchquerenden’ o.ä. liegt ei-
gentlich an ganz anderer stelle: bislang ist es nicht gelungen eine eindeutige und 
allgemein anerkannte etymologie für urkelt. *trē ‘durch, hinüber’ zu finden.21 
alles andere ist aus indogermanistischer sicht kein Problem.

insofern ist in diesem Zusammenhang auch der Vorwurf udolphs (2011: 165), 
indogermanisten würden die rekonstrukte für „bare Münze“ nehmen, unzutref-
fend: jedem indogermanisten ist bewusst, dass er hier mit rekonstrukten arbeitet: 
gleichzeitig dürfen sich indogermanisten aber auch sicher sein, dass sie hiermit 
eben über das im Vergleich zu den veralteten konzeptionen, mit denen udolph 
et al. arbeiten, bessere erklärungssystem verfügen.

wenn es in all diesen vorgenannten fällen udolph gelingen sollte, eine sinn-
volle, kohärente und, wie es dank des ansatzes der Laryngale möglich ist, eine 
all diese genannten fälle abdeckende und sich nicht in kasuistischem kleinklein 
von jeweils immer wieder je nach einzelfall anders gelagerten analogien verstrik-
kende erklärung zu geben, würde ich mich freuen, wenn er diese der fachwelt 
mitteilen würde. dies würde sicher eine größere diskussion hervorrufen und 
könnte, sollte es sich in der tat um einen mit stichhaltigen argumenten abgesi-
cherten Vorschlag handeln, vielleicht sogar zum umdenken in der indogermani-
stik führen. 

jedoch wird man nach durchsicht zahlreicher seiner arbeiten eher davon aus-
gehen müssen, dass von ihm lediglich weiterhin der rückgriff auf die oben schon 
genannten, seit jahrzehnten überholten erklärungsmuster zu erwarten sein dürfte. 
er würde sich und der wissenschaft folglich einen großen dienst erweisen, wenn 
er sich solcher Äußerungen zu diesem themenbereich enthalten würde.

eng mit der gerade dargestellten grundsätzlichen notwendigkeit der rekon-
struktion der Phonemklasse der Laryngale hängt auch die bereits in den 1930ern 
von Émile benveniste aufgestellte hypothese zusammen, dass die Minimalstruktur 
zumindest der urindogermanischen nominal- und Verbalwurzeln KVK- war. da 
nun im anlaut vor Vokal die Laryngale außer in den o.g. fällen im hethitischen 

20 Mittlerweile recht zahlreich geworden sind die als verdunkelte komposita erkannten bildungen mit 
dem hinterglied *-dhh1-o- > *-dho- zur wz. idg. *dheh1- ‚setzen, stellen, legen‘; vgl. zu diesem kom-
positionstyp ausführlicher und mit Verweis auf relevante Literatur bichlmeier (2011d: 120–123) sowie 
grundlegend zum ganzen komplex hackstein 2002.

21 Vgl. edPc 388 mit diskussion und weiterer Literatur.
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bzw. anatolischen und gegebenenfalls armenischen schwinden – eindeutig bewei-
send sind hier gerade die fälle, in denen das hethitische/anatolische eben einen 
fortsetzer eines Laryngals zeigt, während die anderen sprachen vokalischen anlaut 
des worts haben –, spricht nichts gegen die grundsätzliche annahme, dass bei 
fehlen eines entsprechenden etymons im hethitischen respektive in den fällen, 
für die – wie etwa im falle von uridg. *#h1V- etc. – schwund des Laryngals im 
hethitischen/anatolischen anzusetzen ist, trotzdem in diesen fällen ein anlauten-
der Laryngal angesetzt werden darf. alle Versuche zu beweisen, dass in den ein-
zelsprachen vokalisch anlautende wörter bzw. wurzeln bereits im urindogerma-
nischen vokalisch (und eben nicht mit Laryngal) angelautet haben müssen, sind 
als gescheitert zu betrachten. der ansatz wurzelanlautender, vorvokalischer Laryn-
gale ist auch in diesem falle wieder die ökonomischere und wahrscheinlichere 
annahme. und damit ist es auch weiterhin völlig unbedenklich, mit der benve-
nisteschen hypothese zur urindogermanischen wurzelstruktur zu arbeiten, solan-
ge nicht der beweis des gegenteils erbracht wird. 

akzeptiert man vernünftigerweise die im Vorhergehenden dargelegten for-
schungsergebnisse der indogermanistik der letzten gut hundert jahre, wird klar, 
dass aus heutiger indogermanistischer sicht natürlich ein wurzelansatz „*el-/ol-“, 
mit dem etwa udolph u.a. weiterhin arbeiten (siehe dazu weiter unten genauer), 
nicht mehr dem stand der wissenschaft entsprechen kann und folglich besser 
endlich aufgegeben werden sollte. 

 3.2.  Zu den sonantischen Liquiden    
im urindogermanischen

nun ist man es als indogermanist gewohnt, dass auch ansonsten aufgeschlos-
sene wissenschaftler aus nachbardisziplinen – wie gerade dargestellt – Probleme 
mit der rekonstruktion der Laryngale haben – und das obwohl ihre fortsetzer (wie 
oben schon erwähnt) im anatolischen sogar recht handfest als konsonantische 
Laute vorhanden sind. allerdings weckt eine weitere Äußerung udolphs (2011: 
165) doch endgültig Zweifel an seiner sprachhistorischen und allgemein sprach-
wissenschaftlichen sachkenntnis: er stellt sogar die existenz von r sonans in fra-
ge! angesichts der tatsache, dass es dieses Phonem u.a. im altindischen (dort gibt 
es sogar ein eigenes graphem für diesen Laut) und allein in der eu in zwei staats- 
und standardsprachen (tschechisch und slowakisch) sowie in weiteren nachbar-
sprachen der eu (kroatisch, serbisch, bosnisch, Montenegrinisch) gibt (alles sla-
wische sprachen, die einem slawisten, der udolph ja auch ist, bekannt sein sollten) 
und selbst das deutsche in seinen dialekten (z.b. alemannisch) diesen Laut als 
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Phonem aufweist, es sich also um eine durchaus gut bezeugte erscheinung handelt, 
ist dieser skeptizismus gänzlich unverständlich. 

und da udolph ja in seinen arbeiten (bisher) auch immer mit ablauterschei-
nungen gearbeitet bzw. diese zumindest erwähnt hat (wenngleich er natürlich nie 
auf den durch die verschiedenen ablautstufen transportierten semantischen gehalt 
eingegangen ist, sondern seinen Äußerungen nach zu urteilen offensichtlich nach 
wie vor davon ausgeht, dass es sich beim ablaut um letztlich frei verfügbare Vari-
anten von wurzeln und suffixen handelt) und er folglich regelmäßig auch schwund-
stufen ansetzt (so hier 2011: 172, wo er *- als schwundstufige form seines „*el-/
ol-“ ansetzt, wozu weiter unten mehr), stellt sich natürlich die frage, was denn bei 
einer wurzel der struktur *KerK- in der schwundstufe sonst herauskommen soll, 
wenn nicht *KK-. auch hier wäre man auf eine antwort gespannt.22 ein system, 
in dem // nicht vorkommt, // hingegen schon (und das käme ja heraus, wenn 
man udolphs bemerkungen in seinem artikel tatsächlich ernst nähme), ist jeden-
falls auch aus typologischer sicht reichlich unwahrscheinlich.

 3.3. Zu lit. alti und konsorten: weitere anmerkungen 
zum veralteten ansatz „*el-/ol-“

auch die wiederholt vorgetragene these udolphs (hier s. 164), „*el-/ol-“ sei 
im Litauischen fortgesetzt in alti ‘fließen, tröpfeln; laufen, eilen’, nualti ‘über-
laufen; (felder) überschwemmen’ (wobei das simplex aber nie von flüssen gesagt 
zu werden scheint, und im LkŽ interessanterweise als einziger beleg für das 
simplex ein satz zitiert wird, in dem es neben alùs ‘bier’ steht,23 das wohl ein 

22 Vielleicht liegt die Lösung des Problems ja auch außerhalb des eigentlich sprachwissenschaftlichen 
bereichs: udolph stammt m.w. aus einem dialektgebiet des deutschen, das nicht über das Zungen-
spitzen-r (apikales r), sondern über das Zäpfchen-r (gutturales r) verfügt. ein gutturales sonantisches 
r ist nun eine äußerst seltene erscheinung und ist in der tat schwer zu artikulieren, kommt m.w. auch 
in den deutschen dialekten nicht vor. Vor diesem dialektalen hintergrund mag natürlich das problem-
los silbisch zu sprechende apikale r der o.g. sprachen als etwas sehr fremdartiges erscheinen, das es 
„gar nicht geben kann“. aber hier geraten wir in den bereich der spekulation – und würden dieser 
spekulation die oben im text angemahnte erklärung natürlich vorziehen.

23 das Lemma des LkŽ sei hier angeführt:
2 alti, ãli, -jo intr. 

1 . tekėti, varvėti: alte išaljo alus, t. y. išėjo, nėr alaus j. 
2. bėgti, lėkti: ji tik iš vieno kiemo į kitą ãli ãli Lnkv .

2 išalti, šali, -jo intr. j ištekėti, išvarvėti.
2 nualti, nùali, -jo 

1. tr. nutelkšoti, prigirdyti: Vanduo nualjo žemesnius laukus grž. 
2. intr. nugrimzti: numarmėjo, nualjo sv. (www.lkz.lt am 15.03.2012)
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Lehnwort aus dem germanischen ist [vgl. sejL 12; als erbwort fasst es dagegen 
iew 33f.24 auf],25 aber eine zumindest homophone wurzel aufweist), wirft ein 
Problem auf: sejL 9f. stellt das Verbum zu einer wurzel uridg. *h2al- [< *h2el-]26; 
diese sei aber laut sejL nur ein transponat und es seien „bisher keine sicheren 
anknüpfungen gefunden worden“. M.a.w.: der Verfasser des sejL, wojciech 
smoczyński, ein ausgewiesener kenner der baltischen sprachen, bes. des Litauischen 
und altpreußischen, hält offensichtlich nichts von der Verknüpfung, die von udol-
ph bevorzugt wird.27 ein ansatz uridg. *h2al- lässt sich mit dem veralteten udol-
phschen ansatz „*el-/ol-“ nur vereinen für solche fälle, in denen einzelsprachlicher 
Zusammenfall von späturidg. *o und *a eben zur nichtunterscheidbarkeit von 
fortsetzern einer wurzel uridg. *h2al- und einer wurzel uridg. *h1el(H)- in der 
o-stufe (also uridg. *h1ol(H)-) geführt hätte. nur wenn sie eben dadurch unun-
terscheidbar geworden wären, wie wollte man dann noch sicher sagen können, 
welche einstmals vorlag?

das Litew i, 8 wiederum führt das Verbum gar nicht an, nur die wohl (allen-
falls indirekt) zugehörigen ableitungen amės ‘aus dem körper austretende flüs-
sigkeit, blutserum’, almuõ ‘eiter’ etc., stellt diese in der in jener Zeit üblichen 
weise noch zu „*el-/ol-“ (ohne angaben zur wortbildung zu machen) und bietet 
im weiteren z.t. falsche, z.t. zumindest überholte oder zu modifizierende Verglei-
che aus anderen sprachen. sollten einige der a.a.o. gebotenen Verknüpfungen 

24 da ein wurzelansatz *alu- wie im iew natürlich nicht mehr möglich ist, wird man (falls das wort nicht 
zu einer der anderen oben diskutierten wurzeln zu stellen sein sollte) aus diesem wort noch eine wei-
tere wurzel *(H)al- ‚bitter‘ o.ä. abstrahieren dürfen. da eine wurzel mit dieser bedeutung ohne wei-
teres auch in gewässernamen vorkommen könnte, wäre sie eigentlich ebenfalls noch in die diskussion 
miteinzubeziehen. davon wird aber im weiteren abgesehen, um die sache nicht noch weiter zu ver-
komplizieren. jedenfalls würde diese wurzel die wahrscheinlichkeit, dass alle der in der Literatur ge-
nannten entsprechenden gewässernamen zu „*el-/ol- ‚fließen‘“ zu stellen sind, weiter verringern.

25 das sejL (samt smoczyński 2008, 2009) ist gegenwärtig das einzig verfügbare etymologische wör-
terbuch zu einer baltischen sprache auf dem aktuellen stand der indogermanistik. ein weiteres ety-
mologisches wörterbuch des Litauischen ist von rick derksen in der Leidener indo-european ety-
mological dictionary series angekündigt; und in berlin entsteht gerade das altlitauische etymologische 
wörterbuch (aLew), das 2013/14 publiziert werden sollte.

26 es ist hier nota bene nicht davon auszugehen, dass smoczyński mit wurzelhaftem *-a- rechnet, er 
gehört vielmehr offensichtlich zu den indogermanisten, die die umfärbung von *e neben *h2 bereits 
so früh ansetzen, dass sie sie als schon gemeingrundsprachlich ansehen und deshalb diese umfärbung 
auch schon in ihren rekonstruierten ansätzen vermerken. er verwendet also schlicht eine etwas an-
dere notationskonvention.

27 Zudem erhebt sich bei einer derartigen Lage – spitzfindige gesinnung vorausgesetzt – auch noch die 
frage (zumindest als gedankenspiel sei dies erlaubt), ob nicht am ende aus dem Lehnwort urbalt. 
*alu- ‘bier’ (interpretiert als ‘flüssigkeit, getränk’) gar eine neue wurzel balt. *al- ‘flüssig’ o.ä. abstra-
hiert worden sein könnte.
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indes zutreffen (etwa die mit den o.g. germanischen wörtern oder die mit lat. 
alga ‘Meergras, seetang’ [vgl. dazu edL 33]) würde dies eher noch mehr gegen 
eine herleitung aus „*el-/ol-“ sprechen. 

als kleine bemerkung sei an dieser stelle eingeschoben, dass das sonst als 
weitgehend alleiniges etymologisches referenzwerk indogermanistischen charakters 
von udolph herangezogene iew kein Lemma *el-/ol- ‘fließen’ aufweist: es kennt 
nur „1. el-, ol-, əl-, ‚farbwurzel mit der bedeutung ‘rot, braun’“ (302–304) [modern: 
*h1el-], „2. el- ‘ruhen’??“ (304f.), „3. el- : ol- ‘modrig sein, faulen’“ (305) [modern: 
*h1el(H)-], „4. el-, ol- schallwurzel“ (306), „5. el-, ol- ‘vernichten, verderben’??“ 
(306) [modern: *h3elh1-]28, „6. el-, elə- : lā-; el-eu-(dh-) ‘treiben, in bewegung set-
zen, sich bewegen, gehen’ (306f.) [modern: *h1elh2-], „7. el-, elə-, mit -k-erweite-
rung elk-, elək- ‘hungrig, schlecht’ (?)“ (307), 8. el-, elē̆i-, lē̆i- ‘biegen’“ (307–309). 
Mit anderen worten: selbst das iew, zu dessen entstehungszeit ja schon etliche 
der kraheschen arbeiten erschienen waren, scheint diese bedeutung für die vor-
genannte nr. 6, die ja wohl die auch von udolph gemeinte wurzel sein dürfte, 
jedenfalls nicht als primär angesehen zu haben.29

als grundsätzlich problematisch erweist sich in diesem Zusammenhang wieder 
die offensichtliche unvertrautheit udolphs mit aktuelleren etymologica als dem 
iew (dass er in der hier besprochenen arbeit das LiV bzw. LiV² zitiert, ist wohl 
eher der notwendigkeit als tieferer einsicht geschuldet). in unserem kontext zitiert 
er etwa kein einziges zu den baltischen sprachen. Von den weiteren comparanda, 
die er anführt, ist besonders lett. alots ‘Quelle’ bereits dem Litew i, 8 nicht ganz 
geheuer, es wird dort erwogen, ob es nicht dialektale hyperkorrektion für lett. 
avots ‘dss.’ sein könnte. Letztlich in dieselbe richtung weist auch (wenngleich 
natürlich als argumentum e silentio nicht stichhaltig) das fehlen eines Lemmas alots 
im LEV, das nur avots bietet (LeV 1, 93f.). in unserem Zusammenhang relevan-
te ausführungen finden sich aber LeV 1, 65 s.v. ala ‘Vertiefung, enge, Quelle’, 
für das aber auch entlehnung aus mnd. hol erwogen wurde. weiter zugehörig 
wären danach auch lett. alogs ‘Quelle’ (< urbalt. *alanga-).

einige Probleme im Zusammenhang mit dem o.g. lit. amės ‘aus dem körper 
austretende flüssigkeit, blutserum’ sind nicht eindeutig zu klären. hier ist es m.e. 

28 Vgl. LiV² 298.
29 ebenfalls in einer fußnote sei ein kommentar zu udolphs behauptung (2011: 166) versteckt, dass ich 

„überzeugendere Versuche“ zur rekonstruktion der o.g. wurzel(n) „in der fußnote versteckt“ habe 
(in welcher wird von udolph a.a.o. nicht gesagt, der nachweis sei hier für den interessierten Leser 
nachgetragen: bichlmeier 2010a: 17, anm. 31): auch hier zeigt sich wieder, dass udolph hinsichtlich 
der indogermanistik eigentlich eher ahnungslos ist: die dort angeführten alternativen Vorschläge dür-
fen als schlicht überholt gelten und wurden nur der bibliographischen Vollständigkeit halber angeführt: 
statt *h1el- bzw. *elə2- wird nun eben *h1elh2- rekonstruiert.
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höchst fraglich, ob da die wurzel um „-m- erweitert“ wurde [so udolph], oder ob 
man nicht eher mit einer suffigierung rechnen sollte: denn läge eine bereits ur-
baltische oder noch ältere ‘erweiterung’ im sinne udolphs vor, dürfte man lit. 
amės ohnehin nicht mehr direkt mit lit. alti zusammenstellen, da dann ja eben 
zwei verschiedene (urbaltische) wurzeln vorlägen. tut man es dennoch, würde man 
methodisch unsauber arbeiten. 

eine weitere erwägung ist hier anzuschließen: wenn man schon mit wurzeler-
weiterungen arbeitet, diese also als eine reale Möglichkeit der wortbildung eines 
frühen stadiums des urindogermanischen anerkennt (Verf. steht dieser Möglichkeit 
grundsätzlich immer erst einmal kritisch gegenüber, während andere forscher dieser 
Möglichkeit offener gegenüberstehen), könnte man durchaus auch uridg. *h2elh2- 
und *h2elm- als zwei erweiterungen einer ursprünglichen wurzel *h2el- ansehen. 
akzeptiert man diese Möglichkeit der etymologisierung, entfiele aber ebenfalls wie-
der die direkte Vergleichbarkeit der litauischen wörter mit und ohne -m- .30 

falls nun lit. amės seinen akzent ererbt haben und nicht der métatonie douce 
verdanken sollte, die bei solchen femininen ableitungen regelmäßig auftritt (anzu-
setzen ist urbalt. *am′iā-), würde dies sogar darauf hindeuten, dass die bildung von 
einer wurzel ohne auslautenden Laryngal gebildet worden ist. es käme hier also 
wieder der ansatz *h2al- [< *h2el-] des sejL ins spiel. angesichts der regelmäßig 
gerade in feminina auf urbalt. *-iā- > lit. -ė auftretenden Metatonie31 ist das wort 
aber letztlich hinsichtlich dieser frage nicht aussagekräftig. eine Verknüpfung mit 
*h2elh2- ‘ziellos gehen’ (das sich problemlos semantisch zu ‘nicht zielgerichtet [aus 
dem körper] austreten’ weiterentwickelt haben kann) erscheint somit möglich:32 vor-
urbalt./uridg. *h2elh2-m-ieh2- > urbalt. i *álm′iā- > urbalt. ii *′amiā- > amė-s ist 
dann völlig regulär. und falls nicht schon ein suffix urbalt. *-miā- abstrahiert worden 
ist, ist die bildung als feminine ableitung zu urbalt. *al-ma- einzustufen, wobei aber 
immer noch der semantische gehalt der ma-ableitung zu klären bliebe. 

die ganzen gerade gemachten erläuterungen unterliegen indes einer einschrän-
kung: weder Litew noch gar udolph weisen darauf hin, welcher akzentklasse die 
o.g. litauischen Lexeme angehören. Zudem übersehen beide, dass es neben lit. amės 
(4) und almuõ (3) – also akk.sg. álmenį – auch noch álmė (1) gibt (s. LkŽ s.vv.). 

30 gegebenenfalls ist dies aber auch nur ein weiteres beispiel für udolphs bisweilen unsauberen umgang 
mit terminologie. 

31 Vgl. dazu derksen 1996: 55–66. Zur Metatonie im weiteren kontext der baltischen wortbildung vgl. 
Larsson 2003: 33–86; Mikulėnienė 2005 passim.

32 da das sejL keine bedeutungsangabe zu *h2al- bietet, ist nicht auszuschließen, vielleicht sogar wahr-
scheinlich, dass es sich bei dieser wurzel ohnehin um dieselbe wurzel handelt, die im LiV, LiV² als 
*h2elh2- angesetzt wird, nur dass smoczyński davon ausgeht, dass sie eben keinen auslautenden La-
ryngal gehabt hat.



23straipsniai / articles

Zum sprachwissenschaftlichen niveau der forschungen zur 
Alteuropäischen Hydronymie – eine erwiderung auf eine Polemik

sowohl almuõ (3) als auch álmė (1) weisen also eine akutierte wurzelsilbe auf, die 
gegenüber der zirkumflektierten wurzelsilbe in amės (4) als primär gelten muss. 
dieser akut lässt sich nach allgemeiner ansicht nur erklären, wenn diesen bildun-
gen eine wurzel ultimae laryngalis zugrunde liegt. anders formuliert: Primär sind 
in unserem kontext ohnehin die bildungen, die keine Metatonie zeigen. 

dann muss aber weiter darauf hingewisen werden, dass die bedeutungen von 
almuõ (3), amės (4), álmė (1) durchaus auch ein Verbindung mit einer wurzel 
uridg. *h1el(H)- ‘faulig sein, modern’ zulassen (oben in der Liste Pokornys nr. 3). 
diese wiederum dürfte in weiteren baltischen Lexemen stecken, etwa in lett. al(u)
ksna ‚sumpfige morastige stelle (< uridg. *h1ol(H)-s-neh2-)33 einer adjektivischen 
ableitung vom s-stamm uridg. *(s)h1el(H)-os-, der etwa auch in gr. ἕλος n. 
‘sumpf ’34, ai. sáras- n. ‘see. teich’35 etc. fortgesetzt wird. und über diese etymo-
logie bietet sich dann auch die Möglichkeit des anschlusses von nhd. dial. Eller 
‘landwirtschaftlich nicht genutzte fläche, Ödland’ (aus einer ursprünglichen be-
deutung ‘sumpfiges Land’) an diese sippe.36

angesichts dieser ausführungen sei eine weitere erklärung für alti zur diskus-
sion gestellt: wenn nun im baltischen eine wurzel urbalt. *al- der bedeutung 
‘sumpfig sein, modrig sein’ angenommen werden muss, kann die semantische ent-
wicklung von lit. almuõ (3), amės (4), álmė (1) ganz anders gelaufen sein: ‘modrige, 
faulige flüssigkeit’ > ‘aus dem körper austretende flüssigkeit, blutserum, eiter’. in 
Zusammenhang damit könnte dann auch alti ursprünglich eher so etwas wie ‘sump-
fig sein’ bedeutet haben und erst sekundär nach den substantiven die bedeutung 
‘fließen, tröpfeln’, dann auch ‘laufen, eilen’ angenommen haben. auch ist an dieser 
stelle nicht auszuschließen, dass in alti zwei ursprüngliche wurzeln und davon 
abgeleitete Verben aufgrund ihrer homophonie zusammengefallen sind.

die bildung einer sekundären wurzel urbalt. *alm- im o.g. sinne kann aber 
nicht endgültig ausgeschlossen werden, liegt letztlich angesichts der ableitung auf 
urbalt. *-iā- vielleicht sogar näher (s.o.). Problematisch bleibt weiterhin, dass die 
wurzel im appellativen wortschatz ausschließlich in der form balt. al- auftritt. 

in den etymologica a.a.o. und sonst etymologisch dazugestellte baltische ge-
wässernamen mit anlautendem El- können vorderhand nicht als selbstverständlich 

33 das -k- in lett. al(u)ksna verdankt sich einer gemeinbaltischen tendenz zum einschub von gutturalen 
vor s-Lauten, ist also sekundär.

34 Vgl. edg 415 mit anderer herleitung nach althergebrachtem Muster. die oben angenommene Lösung 
mit ansatz eines s-mobile ist aber lautlich einwandfrei und wird durch vergleichbare fälle gestützt.

35 Vgl. ewaia 2, 708. die dort geäußerte Vermutung, dass kein Zusammenhang dieses worts mit der 
wurzel ai. sar- ‘laufen’ besteht, darf nun als sichere erkenntnis gelten.

36 Vgl. zum ganzen ausführlich neri, Ziegler 2012: 51–56.
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zugehörig und aussagekräftig gelten,37 da sie 1) ihren Vokal dialektaler herkunft 
verdanken könnten (dialektale herkunft des E- müsste also zunächst definitiv 
ausgeschlossen werden) und – was noch viel schwerer wiegt – 2) schlicht nicht zu 
beweisen ist, dass es sich immer um dieselbe wurzel handelt: neben der wurzel 
„*el-/ol-“ (bzw. uridg. *h1elh2- und *h2elh2) kommen auch noch die farbwurzeln 
uridg. *h1el- ‘rot(braun)’, *h1/3al- bzw. *h2al- [< *h2el-] ‘weiß’38 und uridg. *h1el(H)- 
‘modrig sein, faulen’ in frage – und das gilt nicht nur für die baltischen, sondern 
natürlich auch für die anderen flussnamen, die traditionell zu dieser wurzel gestellt 
werden, etwa auch für die schon in den von udolph (hier 2011: 163) gerne zitier-
ten und wieder abgedruckten kraheschen tabellen39 angeführten: in dieser tabel-
le findet sich keine einzige wortform, bei der man aufgrund der enthaltenen 
suffixe zwangsläufig damit rechnen müsste, dass die jeweilige wurzel verbalen 
charakters gewesen sein muss. Mit anderen worten: nimmt man die Mitteilungen 
der (neueren) etymologica ernst und bezieht die existenz der o.g. farbwurzeln 
mit ein, wird man bei den wenigsten der hier interessierenden gewässernamen 
definitiv sagen können, zu welcher der genannten wurzeln sie nun gehören – und 
das gilt natürlich auch für die von udolph (2011: 167) angesprochenen gewässer-
namen im LVŽ (1, 62): Man kann sie weiterhin im brustton der Überzeugung an 
„*el-/ol-“ ‘fließen’“ anschließen (was in diesem falle dann aber eine reine glau-
benssache wird, die dann mit wissenschaft nur mehr sehr wenig zu tun hat), oder 
man kann der realität ins auge blicken und zugeben, dass man neben uridg. 
*h1elh2- ‘wohin treiben’ (LiV² 235) und *h2elh2- ‘ziellos gehen’ (LiV² 264) in den 
flussnamen auch mit den beiden o.g. farbwurzeln mit der bedeutung ‘weiß’ und 
‘rot(braun)’40 sowie *h1el(H)- ‘modrig sein, faulen’ rechnen muss. 

nach dem gesagten kommt für die baltischen wörter (falls nicht gar eine neue 
wurzel aus einem Lehnwort abstrahiert wurde oder nicht ein Zusammenfall mit einem 
Verbum von der wurzel *h1el(H)- ‘modrig sein, faulen’ stattgefunden hat) am ehesten 
vielleicht uridg. *h2elh2- ‘ziellos gehen’ als grundlage in frage. sollte sich dieses 
ergebnis als begründet erweisen, wäre das LiV² a.a.o. um lit. alti zu ergänzen.

37 gleiches gilt letztlich auch für lit. amės = emės .
38 Vgl. dazu ausführlich bichlmeier 2012c.
39 so etwa krahe 1964: tabelle i und ii nach s. 62. – in diesem Zusammenhang ist auf eine weitere 

methodische unsauberkeit krahes hinzuweisen, die udolph durch die reproduktion jener tabelle 
ebenfalls weitertradiert: Zumindest der dort angeführte flussname „Elira“ ist nirgends belegt, sondern 
nur rekonstrukt (als solches richtig gekennzeichnet krahe 1964: 37) – wird aber in den tabellen nie 
als solches gekennzeichnet. siehe zu diesem rekonstrukt weiter unten im text.

40 bekanntlich wird diese wurzel im baltischen durchaus fortgesetzt, so etwa in lit. élnis ‘hirsch’ etc.; vgl. 
sejL 146; PkeŽ 1, 68–70; Pj 1, 77.



25straipsniai / articles

Zum sprachwissenschaftlichen niveau der forschungen zur 
Alteuropäischen Hydronymie – eine erwiderung auf eine Polemik

hinsichtlich der gewässernamen im baltikum und andernorts gilt ganz allge-
mein, dass nur namen, die mit El- anlauten (das nicht umlaut [etwa im germa-
nischen] oder dialektaler Varianz [etwa im baltischen] seinen ursprung verdankt) 
entweder zu uridg. *h1el- ‘rot(braun)’ oder *h1elh2- ‘wohin treiben’ gehören müssen, 
namen, die mit Al- anlauten, können (nicht zuletzt aufgrund des weit verbreiteten 
Zusammenfalls von (spät)uridg. *a und *o in *a) letztlich zu allen genannten 
wurzeln gebildet sein: sie können auf uridg. *h1/3al- bzw. *h2al- ‘weiß’, *h2elh2- 
‘ziellos gehen’ oder die o-stufigen formen von uridg. *h1el- ‘rot(braun)’ oder *h1elh2- 
dwohin treiben’ oder *h1el(H)- ‘modrig sein, faulen’, also *h1ol- oder *h1olh2- oder 
*h1ol(H)- sowie natürlich auch *h2olh2- zurückgehen (wobei aber für die o-stufe 
bei den wurzeln *h1olh2- und *h2olh2- m.w. keine sichere evidenz41 vorliegt). 
eine entscheidung ist hier nur in solchen einzelfällen möglich, in denen halbwegs 
wahrscheinlich gemacht werden kann, dass ein bestimmtes suffix nur mit einer 
bestimmten art von wurzel (verbal oder adjektivisch) verbunden werden kann. 
solche analysen liegen jedoch bislang weder von krahe noch von schmid noch 
von udolph vor. gelingt eine solche Zuordnung nicht, ist seriöserweise eben kei-
ne entscheidung möglich. Letztlich hat man also auch hier wieder ein beispiel 
dafür vor sich, wie durch die konsequente Vernachlässigung von forschungser-
kenntnissen entstandene unkenntnis von alternativen zu vermeintlicher gewissheit 
bei etymologischen Lösungen führen kann.42

nach diesen ausführungen sollte klar geworden sein, dass eine eindeutige Zu-
ordnung all der von udolph und bei krahe43 in entsprechendem kontext ange-
führten flussnamen zu einer wurzel „*el-/ol- ‘fließen’“ einfach nicht mehr mög-
lich ist. wer dies weiterhin tut, stellt eine bloße, durch nichts zu belegende be-
hauptung auf – und daran, dass es eben eine bloße behauptung ist, ändert sich 
auch nichts, wenn sie der „herr der namen“ aufstellt.

4 . ZuM fLussnaMen Ulster

an dieser stelle seien auch gleich noch einige bemerkungen zu udolphs aus-
führungen zum flussnamen Ulster angeführt: anders, als von udolph (2011: 172) 
behauptet, ist dieser flussname in unserem kontext gänzlich irrelevant, wenngleich 

41 sowohl apr. alne ‘tyer’ als auch lit. dial. álnis, álnias ‘hirsch’, álnė ‘hinde’, lett. al̂nis zeigen eher dia-
lektale Öffnung des anlauts als alte o-stufe (vgl. vorige anm.).

42 dasselbe Problem der unmöglichkeit der exakten bestimmung der wurzel ergibt sich meiner ansicht 
nach auch bei der etymologisierung des namens der elbe, vgl. bichlmeier 2012c.

43 Vgl. etwa krahe 1954: 49, 58.
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natürlich eine etymologische Zugehörigkeit insofern vorliegen dürfte, als auch in 
diesen namen eine der oben vorgeführten fünf wurzeln stecken wird.44 

in diesen Zusammenhang gehört auch udolphs satz (2011: 166): „Zudem ist 
eine für gewässernamen überzeugendere Lösung mit einem ansatz ohne anlau-
tenden Laryngal deshalb vorzuziehen, weil dieser zu sämtlichen europäischen flus-
snamen passt.“ abgesehen davon, dass man Donau auch dann nicht aus „*el-/ol-“ 
erklären könnte – kleiner scherz am rande –, sollten die vorangehenden ausfüh-
rungen (besonders die oben unter 3.1 zur wurzelstruktur des urindogermanischen) 
klar gemacht haben, dass das natürlich mit einem ansatz, der dem heutigen wis-
senschaftlichen standard entsprechend mit Laryngalen operiert, selbstverständlich 
auch alles geht – nur die (vermeintliche) eindeutigkeit der alten erklärung muss 
man eben aufgeben. denn jedem, der ein wenig ahnung von indogermanistik hat, 
ist selbstverständlich, dass eine form uridg./vorgerm. *H(H)-s(t)-ro- (mit dieser 
notation, in der *H als coversymbol für *h1, *h2, *h3 gilt, ist jede der oben er-
wähnten wurzeln abgedeckt) ohnehin ebenfalls urgerm. *ulstra- ergeben würde. 
auch hier zeigen sich somit wieder udolphs grundlegende kenntnislücken auf 
dem gebiet der modernen historisch-vergleichenden sprachwissenschaft bzw. in-
dogermanistik. folglich spricht also auch der flussname Ulster weder für noch 
gegen eine der oben angeführten wurzeln, udolphs einwand läuft völlig ins Lee-
re. es hat etwas mit wissenschaftlicher ehrlichkeit zu tun, dass man derartiges auch 
irgendwann zugibt und nicht trotz anderer, neuerer erkenntnisse, die solches in 
frage stellen, so tut, als habe man schon alles erklärt. 

Überdies sei noch auf ein weiteres Problem hingewiesen, das flussnamensippen 
(falls man die hier vorliegenden namen als solche ansprechen darf) des typs Elster, 
Alster, Ulster etc. aufwerfen, zu dem udolph m.w. noch nie stellung genommen 
hat, geschweige denn eine antwort darauf gegeben hätte: wie kann es eigentlich 
sein, dass vor ein- und demselben suffix einmal schwundstufe, einmal e-stufe und 
einmal o-stufe der wurzel vorkommen konnte? umso mehr, als es hier um ein 
letztlich thematisches suffix geht und gerade thematische bildungen nach allgemei-
ner ansicht bereits im urindogermanischen keinen ablaut mehr aufwiesen? auch 
hierzu müsste noch eine sinnvolle und stimmige Lösung, die über eine Morphem-
analyse – also den ersten schritt einer etymologie – hinausgeht, vorgelegt werden. 

flussnamensippen der vorgenannten art können jedenfalls nicht einem gemein-
samen Paradigma entstammen. die namen müssen somit je einzeln entstanden 
sein und also auch je einzeln erklärt werden. folglich ist auch die aussage, dass 

44 ebenso irrelevant sind in diesem Zusammenhang letztlich auch udolphs ausführungen (2011: 170–172) 
zu älteren Versuchen der etymologischen Verknüpfung von gewässernamen mit der wurzel uridg. 
*h2el- ‘nähren, aufziehen’. solches wurde auch von mir nie ernstlich erwogen, auch wenn udolphs 
ausführungen das einem unaufmerksamen Leser vielleicht suggerieren könnten.
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derartige formen „im ablaut zueinander“ stehen (wie bisweilen zu lesen ist), falsch. 
Vielmehr stehen nur die zur bildung der verschiedenen flussnamen verwendeten 
wurzelhaften elemente in verschiedenen ablautstufen. das ist eine völlig andere 
situation. Über das gegenseitige Verhältnis der namen in etymologischer (einschl. 
semantischer) hinsicht besagt das ganze also nicht mehr, als dass eben (u.u. eben 
aber auch zu völlig verschiedenen Zeiten) jeweils eine andere form derselben 
wurzel zur bildung eines bestimmten flussnamens verwendet wurde.

5 . erstes ZwischenfaZit

die im Vorhergehenden angestellten Überlegungen zum flussnamen Ulster 
zeigen erneut überdeutlich, dass udolph nicht bereit ist, sich in neue45 denkmu-
ster einzuarbeiten und diese zu übernehmen – obwohl sie sich schon längst bewährt 
haben: die Laryngaltheorie hat er – nachweislich seiner Äußerungen dazu – bis 
heute jedenfalls nicht verstanden. wer etwas nachhaltig und mit anspruch darauf, 
gehört zu werden, kritisieren will bzw. kritisiert – wie udolph es eben mit der 
Laryngaltheorie tut –, sollte es aber zunächst verstanden haben und die zu kriti-
sierenden gedankengänge nachvollziehen können. kann man dies indes nicht, 
bleibt jede kritik notwendig leeres gerede. 

hätte udolph die Laryngaltheorie und ihre implikationen verstanden, hätte er 
längst merken müssen, dass es bei etlichen Vorschlägen, die u.a. von mir zu ver-
schiedenen flussnamen vorgelegt worden sind, in erster Linie darum ging, seine 
(und anderer forscher) gänzlich überholte und veraltete darstellung auf einen 
stand zu bringen, der von indogermanisten heute als standard empfunden wird. 
insofern gehen auch einige weitere bemerkungen udolphs (2011: 167) eigentlich 
nach hinten los, besonders die über das mangelnde interesse der indogermanisten 
an diesem Material: das Material interessiert die indogermanisten eben (wie oben 
unter 2. schon angedeutet) nicht, weil es bislang von udolph et al. so unzureichend 
aufgearbeitet worden ist, weil der umgang mit diesem Material bislang mit so 
mangelhafter Methodik erfolgte und weil – dies sei hier einmal deutlich hervor-
gehoben – letzten endes der erkenntnisgewinn für den kernbereich der indoger-
manistik (eben die rekonstruktion der Phonologie und Morphologie der urindo-
germanischen grundsprache) recht unerheblich ist. für die indogermanische al-
tertumskunde und siedlungsgeschichte mag dies anders sein, sobald ergebnisse 
vorliegen sollten, auf die man sich dann auch verlassen kann.

45 und ‘neu’ meint hier nota bene ein erklärungsmodell, das seine anfänge noch im 19. jh. genommen 
hat und seit drei bis vier jahrzehnten als endgültig durchgesetzt betrachtet werden muss.
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6 . exkurs ZuM suffix urgerM. *-stra-

an dieser stelle seien nun noch einige bemerkungen zum germanischen 
-stra-suffix (so völlig richtig schon krahe/Meid 1969: 184; in veralteter benennung 
bei udolph [1994: 243ff. etc.] gewöhnlich: „str-suffix“ – der themavokal ist doch 
schließlich teil des suffixes, oder?) angefügt: trotz längerer suche konnte ich in 
den arbeiten udolphs nirgends (auch nicht in dem ansonsten einschlägigen ab-
schnitt bei udolph 1994: 243–258) eine etymologische erklärung des suffixes finden. 
er verweist nur auf die o.g. stelle bei krahe/Meid 1969. udolphs erläuterungen 
folgen hier krahe/Meid a.a.o., wobei aber völlig unverständlich bleibt, wieso er das 
auftreten des suffixes nach gutturalen hervorhebt. Überdies scheint ihm auch eine 
Übergeneralisierung der aussagen bei krahe/Meid unterlaufen zu sein: diese spre-
chen von „ortsbezeichnungen“ im sinne von Nomina loci (es geht um wörter, die 
‚holster‘, schafstall‘ etc. bedeuten), nicht um ortsnamen im onomastischen sinne. 
der Vergleich hinkt also, solange man nicht die Übertragung vom appellativischen 
in den onymischen bereich plausibel machen kann. u.a. müsste hier zunächst dar-
gelegt werden, wie die Übertragung eines wortbildungsmusters zur bezeichnung 
von menschengemachten, konkreten gegenständen (das würde das suffix uridg. 
*-tro-, mit dem u.a. Nomina instrumenti gebildet werden können [s.u.], durchaus 
leisten) auf eben nicht menschengemachte ‘orte’, wie sie eben gewässer darstellen, 
vor sich gegangen sein soll. eine derartige Übertragung erscheint mir alles andere 
als trivial und bedürfte in jedem fall einer expliziten begründung.

krahe/Meid a.a.o. gehen für die entstehung dieses suffixes davon aus, dass 
das Nomina agentis46 und instrumenti bildende suffix uridg. *-tro- an auf dentalen 
Verschlusslaut endende wurzeln antrat (zu ergänzen wären hier natürlich auch 
noch die auf -s endenden wurzeln; s.u.), wodurch urgerm. *-stra- zunächst laut-
gesetzlich entstehen, reanalysiert und als eigenständiges suffix abgetrennt werden 
konnte.47 dieses konnte schließlich auch an vokalisch endende stämme antreten, 
wodurch die Varianten urgerm. *-istra- und *-astra- entstanden. 

allerdings ist diese Möglichkeit der entstehung nicht die einzig denkbare: Mög-
lich wäre auch der sekundäre antritt eines suffixes urgerm. *-ra- an stämme auf 
urgerm. *-stV-48 sowie eine ableitung mit demselben suffix von einem zugrunde-

46 bei diesen bildungen könnte es sich um ableitungen mit dem themavokal vom schwachen stamm 
uridg. *-tr- von Nomina agentis auf uridg. *-ter-/-tor- handeln, also uridg. *-tr- + *-o-. ob eine 
derartige erklärung auch für Nomina instrumenti gangbar ist, soll hier zunächst einmal offen bleiben.

47 ebenso hill 2003: 105f.
48 Vgl. dazu krahe, Meid 1969: 3, 163–170. dazu auch hill 2003: 105ff. – nur wenn man dieser her-

leitung folgt, kann u.u. ein Zusammenhang mit den lateinischen adjektiven des typs silvestris ‚wald-, 
waldig‘ hergestellt werden, wie ihn udolph in einem Vortrag in Leipzig 2008 oder 2009 einmal po-
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liegenden s-stamm. in letzterem falle würde beim antritt des r-haltigen suffixes 
an das -s- des basisworts ein epenthetischer dental zwischen beiden entstehen, also 
sich ebenfalls urgerm. *-stra- herausbilden.49 die letztgenannte herleitung hätte – 
ausgehend von den unterschiedlichen im indogermanischen bezeugten ablautmu-
stern von s-stämmen sogar den Vorteil, dass die oben als rein sekundär erklärten 
suffixvarianten lautgesetzlich hergeleitet werden könnten: so würde etwa bei einem 
proterokinetischen s-stamm uridg. nom. *KéK-os, gen. *KK-és-s → *K(e)K-és-os, 
wenn man davon ausgeht, dass sekundäre ableitungen üblicherweise vom schwachen 
stamm erfolgten, automatisch *K(e)K-es-ro- > urgerm. *K(e)K-is-t-ra- entstehen. 
Ähnlich ließen sich dann auch die suffixvarianten *-stra- (< *-s-(t)-ro-) und *-astra- 
(<*-os-(t)-ro-) entweder aus anders ablautenden s-stämmen oder unter annahme 
einer zwar nicht häufig belegten, aber bisweilen eben doch vorkommenden ableitung 
vom starken statt vom schwachen stamm herleiten. 

Mit anderen worten: die bestehenden suffixvarianten könnten alle einen laut-
gesetzlichen ursprung haben. Zu überprüfen bliebe nun noch, ob sich aus dem 
sprachvergleich heraus auch die jeweiligen Prototypen erschließen lassen, d.h. ob 
sich zu germanischen bildungen auf *-(i/a)stra- – wenn nicht im germanischen, so 
vielleicht in anderen indogermanischen sprachen – noch die zugehörigen s-stämme 
finden lassen. aber das muss weiteren forschungen vorbehalten bleiben.

gleich welcher herleitung man nun den Vorzug gibt bzw. welche sich schließ-
lich als die (einzig?) richtige erweisen sollte, so sollte doch deutlich geworden sein, 
welche etymologischen defizite es hier noch aufzuholen gilt. 

und weiters sollte aus den vorangegangenen ausführungen auch klar geworden 
sein, dass die gewässernamen auf urgerm. *-stra- nicht notwendigerweise denselben 
etymologischen ursprung wie die o.g. Nomina loci haben müssen: während für die-
se appellativa eine herleitung aus ursprünglichen Nomina instrumenti auf *-tro- 
durchaus plausibel ist, kann man das für flussnamen ja nicht gerade behaupten: 
diese dürften doch wohl eher entweder aus sekundär thematisierten Nomina agentis 
auf *-t(e)r- + *-o- entstanden sein,50 oder sind eben sekundär substantivierte sekun-
däre adjektive auf *-ro- zu alten s-stämmen, wie zum schluss dargestellt: M.e. ist 
die herleitung der beiden semantisch recht verschiedenen klassen von substantiven 

stuliert hat: denn die lateinische suffixgestalt kann nur aus uridg. *-s- + *-t- + *-rV- bzw. *-s- + 
*-t(e)ro- + *-i-/*-o- erklärt werden (vgl. Leumann, hofmann, szantyr 1977: 351f.; Lühr[balles] 2008: 
126f., weiss 2009: 320), die anderen beiden für das urgermanische möglichen herleitungen sind 
aufgrund der italisch-lateinischen Lautgesetze dort nicht gangbar. ob einzelsprachliche neubildungen 
vorliegen oder ob es sich gar um eine germanisch-italische isoglosse handelt, wäre ebenfalls noch 
gesondert zu untersuchen.

49 Vgl. zum Lautlichen görtzen 1998: 449–451.
50 Vgl. o. anm. 46.
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(eben Nomina loci vs. flussnamen) aus ursprünglich verschiedenen morphologischen 
strukturen, die aufgrund der germanischen Lautentwicklungen homophon geworden 
sind, wesentlich wahrscheinlicher als das althergebrachte Postulat, dass all dies nur 
einen einzigen ausgangspunkt gehabt habe. weitere forschungen sind aber auch 
hier nötig, um diesen sachverhalt möglichst endgültig zu klären.

7 . ZuM uMgang udoLPhs Mit erkennt-
nissen der indogerManistik: ein 
faLLbeisPieL ZuM theMa abLauter-
scheinungen

wie an anderer stelle schon klar herausgearbeitet worden sein sollte, ist das 
Verhältnis zwischen rekonstruiertem urindogermanisch und der alteuropäischen 
hydronymie praktisch eine einbahnstraße:51 nur wortformen respektive in diesem 
falle gewässernamen, die exakt dem entsprechen, was aus dem Vergleich der 
bezeugten altindogermanischen sprachen heraus hinsichtlich Phonologie und Mor-
phologie zu erwarten ist, können zunächst als sicher indogermanisch angesprochen 
werden und als sauber etymologisierbar gelten. wortformen, deren suffixe bzw. 
suffixketten im appellativischen wortschatz anderer indogermanischer sprachen 
nicht nachzuweisen sind, stellen ebenso ein Problem dar wie wortformen, deren 
ablautstufen sich nicht erklären lassen: es genügt einfach nicht mehr (wie zu 
krahes Zeiten), zu konstatieren, dass man es in irgendeinem wort mit dieser oder 
jener ablautstufe zu tun hat, man muss auch erklären (können), warum sie vorliegt 
und welche Parallelen es dazu gibt.

ein besonders schlagendes beispiel für die Vernachlässigung jeglicher erkennt-
nisse aus dem Vergleich der indogermanischen sprachen ist die udolphsche er-
klärung der flussnamen poln. Drwęca / dt. Drewenz < „Druantia“, frz. Druance < 
lat. Druentia52 etc., ein fall mit einem der bisweilen durchaus problematischen, wie 
Partizipien aussehenden bildungen. 

diese flussnamen werden von udolph53 im gefolge älterer arbeiten u.a. krahes 
(dabei diesen korrigierend), der für diesen fluss noch mit einer Vorform „*Dra-
vantia“ rechnet,54 auf „Druantia“ zurückgeführt. in diesem ansatz zeigen sich zu-

51 Vgl. dazu etwa auch bichlmeier 2012d.
52 Vgl. etwa acs 1, 1320f.
53 Vgl. udolph 1990: 107–112; dort findet sich auch eine aufstellung der belege.
54 Vgl. krahe: 1964: 45.
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nächst wieder einmal völlig veraltete notationsgewohnheiten. besser wäre ein an-
satz alteurop. *dru()ant(i)ā-, das dann, wie aus den weiteren ausführungen udol-
phs hervorgeht, letztlich (in aktueller notation) auf uridg.(?) *dru()-ont-ih2-/-eh2- 
zurückgeführt wird. 

aber damit sind wir schon mitten im Problem: nach udolph handelt es sich 
hierbei um eine Partizipialform. aber eine derartige form mit den sich hier bie-
tenden ablautstufen, nämlich schwundstufe in der wurzel, o-stufe im suffix bei 
femininer endung ist in dieser form ein unding. ein solcher ansatz ist aus dem 
sprachvergleich heraus für diese wurzel55 unmöglich: es beginnt schon mit der 
wurzel uridg. *dre- ‘laufen’56 (sekundär vielleicht auch schon uridg. ‘fließen’), die 
appellativisch nur im indoiranischen auftritt: die schwundstufe zu dieser wurzel ist 
nur in formen belegt, die mit der hier zu besprechenden bildung keinen direkten 
Zusammenhang aufweisen, nämlich dem nur präfigiert auftretenden PPP ai. -drutá- 
‘gelaufen’ und dem Plural des Perfekts, etwa 3.Pl.Perf.akt. ai. dudruvur . 

das Präsens dieser wurzel zeigt in den wenigen indogermanischen sprachen, 
in denen es überhaupt belegt ist, die Vollstufe und themavokal, eben uridg. 
*dré-e/o-. ein Partizip aktiv des Präsens musste folglich uridg. m. *dré-ont-, 
f. *dré-ont-ih2- lauten. eine schwundstufige verbale bildung, zu der ein aktives 
Partizip auf -nt- hätte gebildet werden können, hätte entweder zu einem wurzel-
präsens uridg. †dré-ti, †dru-énti > †d-énti oder zu einem wurzelaorist oder 
thematischen aorist gebildet werden müssen, zu formen also, die appellativisch 
eben nirgends nachzuweisen sind. das Partizip zu den genannten hypothetischen 
stämmen hätte †dru-ént- gelautet, das nach den phonotaktischen regeln des 
urindogermanischen als †d-ént- hätte vokalisiert werden müssen, die feminine 
form wohl †dru-nt-íh2- gewesen, die †d-t-íh2- vokalisiert worden wäre. d.h. 
man müsste, um das (vermeintliche) Partizip entstehen zu lassen, die schwund-
stufe des nie belegten wurzelaorists mit der o-stufigen suffixgestalt, die nur 
thematischen bildungen – in diesem falle allein dem Präsensstamm – zukommt, 
kreuzen. Überdies müsste man annehmen, dass die reguläre syllabifizierung der 
schwundstufigen form nach der vollstufigen form ausgerichtet, also †d-ént- zu 
†dru()-ént- umgestaltet wurde. theoretisch ist so etwas natürlich denkbar und 
kommt vielleicht auch irgendwo einmal vor. Parallele fälle, die sicher diesen 
ablauf zeigen, sind mir allerdings nicht bekannt. herrn udolph wäre zu danken, 
wenn er solche beispiele zur untermauerung seiner etymologischen Vorschläge 
beibringen könnte. 

55 theoretisch denkber wäre natürlich auch die existenz eines Verbs nach dem sog. tudáti-typ (*KRK̥-é/ó-), 
nur gibt es eben bei dieser wurzel nicht die spur eines hinweises darauf.

56 Vgl. LiV² 129.
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ihrem charakter nach wäre dies aber ohnehin wieder eine erscheinung, die 
jedenfalls nur einzelsprachlich, keinesfalls aber grundsprachlich aufgetreten sein 
dürfte. wenn dem so ist, kann diese bildung aber erst recht wieder kaum noch 
einem allenfalls schon dialektal gegliederten urindogermanischen zugeschrieben 
werden, wie es für alteuropäische hydronyme gerne geschieht, sondern müsste 
einer späteren Zeitstufe zugerechnet werden.

setzt man die beiden o.g. aoriststämme an, ergeben sich weitere unauflösbare 
Probleme: wurzelaoriste werden nur zu Verbalwurzeln gebildet, die punktuelle 
bedeutung haben (in unserem falle müsste man für die wurzel etwa eine bedeu-
tung ‘losfließen’ oder ‘(auf)schwappen’ fordern, was aber augenscheinlich nicht der 
fall ist). die hier vorliegende wurzel ist eindeutig durativ (‘laufen’, gegebenenfalls 
sekundär ‘fließen’). sie hat deshalb wohl niemals einen wurzelaorist ausgebildet. 
auch ist die bildung eines schwundstufig-thematischen aorists neben einem the-
matischen Präsens möglich, aber unwahrscheinlich. Zudem gehören thematische 
aoriste zu einer entstehungsgeschichtlich späten Phase des urindogermanischen. 
d.h. auch der ansatz eines thematischen aorists würde grundsätzlich wieder der 
these widersprechen, dass man es bei der alteuropäischen hydronymie mit einem 
direkten ausfluss des urindogermanischen zu tun hätte.

schließlich ist noch zu bedenken, welche bedeutung ein aktives Partizip zu 
einem wurzelaorist gehabt hätte: hier müsste man etwa ‘losfließend’, ‘(einmalig) 
auf-/überschwappend’ annehmen. Passt das wirklich für einen fluss? aus all dem 
ergibt sich zwangsläufig, dass die klassische respektive udolphsche erklärung so 
nicht richtig sein kann. 

Man wird also weiter nach einer erklärung suchen müssen, die auch mit den 
erkenntnissen des sprachvergleichs kompatibel ist. 

als eine Möglichkeit sollte in betracht gezogen werden, ob nicht angesichts 
der o.g. Probleme besser mit einer etymologie gerechnet werden sollte, die von 
einem Possessivadjektiv m. *dru-ént-, f. *dru-t-íh2-, was ‘holzreich’ (gegebe-
nenfalls auch ‘waldreich’) bedeuten würde, ausgeht: für die -e-formen der ältesten 
flussnamenbelege, bei denen es sich ja um feminina handelt, müsste man dann 
freilich paradigmatischen ausgleich nach den maskulinen formen annehmen (was 
aber ein trivialer Vorgang wäre), während – wie oben angedeutet – die ursprüng-
lich schwundstufiges suffix aufweisende feminine form durchaus als *dru-ənt- > 
Druant- fortgesetzt sein könnte. Lautlicherseits könnte diese etymologie die ge-
wässernamen-belege mit <-uant-> ebenso erklären wie die auf <-uent-> und auch 
semantisch stellt sie kein Problem dar: ein fluss konnte als wald- oder holzreich 
bezeichnet werden, weil er oft treibholz führte, oder weil dichter baumbestand 
seinen Lauf begleitete. angesichts der tatsache, dass dies bislang die einzige Mög-
lichkeit ist, die belegten formen mit dem morphologischen system des urindo-
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germanischen widerspruchslos zu vereinen, dürfte dieser etymologie klar der Vor-
zug vor der udolphschen Lösung zu geben sein.57

im kontext der etymologie dieser flussnamen ist auf ein weiteres beispiel 
dafür hinzuweisen, wie auffrischungswürdig die udolphschen indogermanistik-
kenntnisse sind – immer vorausgesetzt, dass es sich nicht um eine absichtlich 
verzerrende darstellung handelt, die dazu dient, die eigene theorie scheinbar mit 
dem Verweis auf indogermanistische arbeiten zu untermauern: in seiner diskus-
sion der hier besprochenen flussnamensippe um Druentia/Druantia zitiert er (1990: 
111f.) einen aufsatz von alfred bammesberger (1981). in diesem aufsatz geht 
es – wie schon aus dessen titel deutlich wird – eben nur um athematische Ver-
balstämme. wie oben dargelegt, ist zu uridg. *dre- aber nur ein thematisches 
Präsens bezeugt. Mit dem hier verhandelten fall hat dies alles also gar nichts zu 
tun. Zudem sind die von bammesberger a.a.o. angeführten -ant-formen, auf die 
udolph sich bezieht, entweder altindische formen (die aufgrund der altindischen 
Lautgesetze in dieser Position gar keinen direkten rückschluss zulassen, ob ihrem 
Vokal uridg. *e, *a oder *o zugrunde lag), oder es handelt sich um die nach bam-
mesberger analogisch entstandenen formen des griechischen zu Verben mit urgr. 
*-ā- als wurzelvokal; diese werden nach heutiger (und auch schon 1990 verbrei-
teter) ansicht aber ohnehin sinnvollerweise auf die umfärbende wirkung von 
uridg. *h2 zurückgeführt (uridg. *sth2-ént- > urgr. *stánt-) oder in diesem falle 
vielleicht besser mit ostoffscher kürzung von Langvokal vor einer gruppe aus 
resonant + okklusiv (uridg. *stéh2-nt- > urgr. i *stā́nt- > urgr. ii *stánt-), falls 
es sich erst um eine urgriechische bildung handeln sollte. bei ungestörter lautlicher 
entwicklung wäre bei diesem Verbum ohnehin vielleicht sogar uridg. *stéh2-t- > 
urgr. i *sta.at- > urgr. ii *stā̃t- zu erwarten gewesen,58 wobei dann in dieser form 
wieder sekundär das -nt- der Partizipien analogisch hätte restituiert (und dann der 
Langvokal wieder nach der osthoffschen regel gekürzt) werden können.59 Mit 
anderen worten: die formen mit -ant- verdanken sich (sowohl nach der bammes-
bergerschen laryngallosen als auch nach der hier vertretenen mit Laryngalen rech-
nenden auffassung vom urindogermanischen) allein innergriechischen bzw. inne-

57 Zu beachten ist bei diesem Vorschlag, dass er von älteren Vorschlägen zu trennen ist, die schon bei 
udolph (1990: 109f.) zitiert werden und ebenfalls mit einem wort für ‘baum, holz’ als grundlage der 
etymologie rechnen. jene Vorschläge spiegeln ebenfalls meist überholte auffassungen zur wortbildung 
wieder und rechnen großteils mit einer erst slawischen bildung des gewässernamens.

58 falls man die wirkung der Lex Rix auch für den inlaut für möglich hält, wäre gegebenenfalls uridg. 
*stéh2-t- > urgr. i *sta.ant- > urgr. ii *stānt- > urgr. iii *stant- anzusetzen.

59 dass derartige restitutionen nicht notwendig erfolgen müssen, zeigt das beispiel des altindischen, wo 
in einigen Verbalklassen durchaus ein nebeneinander der suffixvarianten -ant- : -at- (< uridg. *-ént- : 
-t-) erhalten blieb.
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rindischen Lautwandeln. und für -ont- gibt es hier nirgends evidenz. der ver-
meintliche beweis für die von udolph postulierten formen (eben etwa das o.g. 
„Druantia“) existiert folglich nicht. die udolphsche argumentation ist als unzu-
treffend zu verwerfen.

um es noch einmal hervorzuheben: ablaut ist weder in der wurzel noch in den 
suffixen (noch in den endungen, was hier aber weiters keine rolle spielt) eine 
beliebige erscheinung. er unterliegt vielmehr recht festen regeln, die die indo-
germanistik mittlerweile größtenteils ergründet haben dürfte. die fortgesetzte Mis-
sachtung derartiger erkenntnisse kann nur dazu führen, dass einerseits der wissen-
schaftliche anschluss verloren geht und/oder die so (d.h. mit völlig überholten 
Methoden der rekonstruktion) erzielten ergebnisse als unbrauchbar bzw. irrelevant 
angesehen werden müssen, und dass andererseits die so betriebene art der wis-
senschaft im sinne des diesem beitrag vorangestellten Zitats als naiv bezeichnet 
werden muss (im gegensatz zur fundierten eigentlichen wissenschaft, hier eben 
der indogermanistik aktueller Prägung).

8 . Zweites ZwischenfaZit

und so kann man hier als weitere Zwischenbilanz festhalten: udolph kritisiert 
das rekonstruieren der indogermanisten massiv, schreibt sogar an einer stelle of-
fensichtlich in der absicht, die Methodik der indogermanistik zu diskreditieren, von 
„„re“konstruierten“ (2011: 165) formen – aber er selbst rekonstruiert augenschein-
lich auch (zumindest verwendet auch er vor wort- bzw. wurzelformen asteriske, die 
normalerweise anzeigen, dass eine wortform rekonstruiert ist) –, er tut es nur mit 
veralteter Methodik und mithin schlechter als jeder indo ger manist(ikstudent).

die tatsache, dass – wie auch in den vorhergehenden abschnitten schon deut-
lich geworden sein sollte – die diskussion innerhalb der wissenschaft in der in-
dogermanistik in einigen bereichen und bei etlichen rekonstrukt(ion)en noch im 
gange ist, wird erstaunlicherweise von denselben oben schon erwähnten fach-
fremden dieser wissenschaft immer wieder als schwäche ausgelegt – obwohl ge-
rade eine derartige diskussionskultur doch eher die stärke eines jeden geisteswis-
senschaftlichen fachs ausmachen dürfte. denn nur durch diskussion und Mei-
nungsaustausch kann eben auch fortschritt erzielt werden. fächer bzw. disziplinen 
hingegen, die von den ansichten eines einzelnen oder einiger weniger dominiert 
werden, die dann u.u. nicht einmal dazu in der Lage sind, ihre eigene disziplin 
regelmäßig zu erneuern bzw. neue strömungen (die bisweilen eben auch aus nach-
barfächern stammen mögen) zu rezipieren, sondern alles so machen, „wie man es 
immer schon gemacht hat“, schaden der jeweiligen disziplin auf dauer.
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in diesem sinne ist die beschäftigung udolphschen Zuschnitts mit der alteu-
ropäischen hydronymie eindeutig ein auslaufmodell, und es ist in der tat Zeit, 
dass sich endlich wieder indogermanisten der sache annehmen.

9 . Zu den beMerkungen udoLPhs Zur 
etyMoLogie des fLussnaMens Iller

kommen wir nun zu weiteren Punkten der Polemik udolphs (2011: 169), in 
denen er – wie eingangs schon an einer anderen stelle moniert – wieder (absicht-
lich?) meine darstellung etwas verzerrt wiedergibt: 

in meinem beitrag habe ich klar darauf hingewiesen, dass ich nicht nur das 
anlautende H- der ältesten belege für den namen der iller für unetymologisch 
halte (was udolph augenscheinlich auch tut, wir sind uns hierin also einig), sondern 
auch das einfache -l- für zumindest verdächtig halte, da hier in beiden fällen 
durchaus mit – wie ich es nannte – „mönchsetymologischer“ eindeutung von lat. 
hilaris ‘fröhlich’ gerechnet werden muss.60 auf diese Möglichkeit geht udolph gar 
nicht ein. außerdem wurde deutlich gemacht, dass die ab dem 12. jh. verstärkt 
auftretenden geminaten im inlaut als sprachwirklich zu gelten haben, es aber eben 
keinerlei mir bekannte Möglichkeit gibt, wie in einem angeblich auf *Elira- zu-
rückgehenden flussnamen im Übergang vom althochdeutschen zum Mittelhoch-
deutschen eine geminate entstanden sein soll. udolph sucht in seiner jetzigen 
argumentation dieses Problem mit dem trick zu umgehen, dass er überhaupt erst 
eine mittelhochdeutsche form bietet und nie eine althochdeutsche form ansetzt. 
er schreibt: aus *Elira „entstand durch einfluss des -i- auf das anlautende E-[61] 
ganz regulär mhd. *Ilere, durch nebensilbenschwächung entstanden die belegten 
formen Ilre, Ilr. erst danach entstand die geminata. Laryngale spielten keine 
rolle.“ in der tat spielen für die mittelhochdeutsche nebensilbenschwächung 
Laryngale keine rolle – nur meines wissens hat das auch nie jemand behauptet.

auf das von mir thematisierte Problem, dass man eben in althochdeutscher Zeit 
in erster Linie formen der gestalt (H)ilar- hat (vereinzelt auch (H)iler- und einmal 
(H)ilir-) geht udolph nicht ein: aber aus dem postulierten „*Elira“ kommt man 
eben nicht automatisch auf ahd. (H)ilar-. und wir sind wieder am ausgangspunkt 
meiner argumentation: sollten das H- und das -a- dem einfluss von lat. hilaris 
zugeschrieben werden können, könnte dies natürlich auch für das einfache -l- gel-
ten. und da udolph selbst nun ja dankenswerter weise einen frühen beleg für die 

60 Vgl. bichlmeier 2010a: 27f.
61 fachleute würden hier von ‘hebung’ sprechen.
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geminate anführt: „804 Hillergaugensem“ scheint es mir noch wahrscheinlicher, dass 
gerade die form mit geminate alt ist und nicht die mit einfachem -l-. grundsätz-
lich dürfte es wesentlich wahrscheinlicher sein, dass eine germanische bzw. althoch-
deutsche geminate von lateinisch schreibenden Mönchen nicht notiert wurde, als 
dass ein einfacher konsonant geminiert geschrieben worden wäre. wie aus dem 
einfachen -l- dann im 11./12./13. jh. eine geminate entstanden sein soll, was 
udolph ja postuliert, bleibt völlig unverständlich: so etwas kommt schlicht nicht 
vor und findet sich folglich auch in keiner grammatik – bezeichnenderweise zitiert 
undolph ja in seinem beitrag auch keine einzige der zahlreichen grammatiken zum 
alt- und Mittelhochdeutschen geschweige denn irgendeine historische grammatik 
des deutschen. Vielmehr scheint mir angesichts der von ihm zitierten „belegten 
formen Ilre, Ilr“ aus mittelhochdeutscher Zeit der Verdacht nahezuliegen, dass er 
erwägt, die geminate könnte durch das nachfolgende -r- entstanden sein: etwas 
derartiges gibt es durchaus – allerdings 500 bis 1000 jahre früher, nämlich die 
westgermanische konsonantengemination vor *-r-/-l-/-m-/-n-/-- .62

sollte udolph indes für seine m.e. frei erfundenen lautlichen erscheinungen 
der deutschen sprachgeschichte doch noch stichhaltige belege samt Zitaten aus 
der sekundärliteratur beibringen können, würde die wissenschaft ihm das sicher 
danken. es steht indes zu befürchten, dass es ihm nicht gelingen wird.63

somit gelangen wir schon an dieser stelle zu dem schluss, dass die altherge-
brachte und von udolph vehement (eben weil althergebracht) verteidigte Lösung 
zur herleitung des namens der iller schlicht nicht funktioniert und deshalb zu 
verwerfen ist.

Mit seinen weiteren einlassungen zur etymologie dieses namens, nun zu dem 
darin auftretenden suffix, demonstriert udolph einerseits eine etwas seltsam an-
mutende autoritätenhörigkeit, andererseits wird hier hier auch nachholbedarf 
hinsichtlich der germanisch-deutschen Lautgeschichte offenbar: 

s. 169 verweist er sofort darauf, dass schon adolf bach in seinemwerk zur 
ortsnamenkunde die suffixe „-ra, -ara, -ura, -ira, -era“ für „weibl. flußnamen“ 
als selbstverständlich ansieht. diese suffixe sind selbstverständlich auf irgendeiner 
ebene bzw. zeitlichen stufe vorhanden – allerdings äußern sich weder bach noch 
udolph dazu, auf welcher: es geht hier, wie man aus den Äußerungen beider wohl 

62 Vgl. dazu krahe/Meid 1969: 1, 104–107.
63 als weitere beispiele für den sorglosen umgang udolphs mit den erkenntnissen der historischen Laut-, 

formen- und bedeutungslehre diverser sprachen (v.a. des urindogermanischen und germanischen) 
sei auf seine etymologie des ortsnamens Magdeburg (wofür er ein germanisches adjektiv „*magath-“ 
‘groß’ erfunden hat; vgl. bichlmeier 2011d) oder seine lautlich zwar diesmal einwandfreie, semantisch 
aber gänzlich unbefriedigende etymologie von ortsnamen mit Hall- (lt. udolph ‘abhang’ o.ä.; vgl. 
bichlmeier 2012e, anm. 12, mit Verweis auf relevante Literatur) verwiesen.



37straipsniai / articles

Zum sprachwissenschaftlichen niveau der forschungen zur 
Alteuropäischen Hydronymie – eine erwiderung auf eine Polemik

wird schließen dürfen, durchweg um eine synchron spätgemeinwestgermanische 
(wenn nicht oft sogar noch spätere) stufe. Mit anderen worten: auch hier werden 
wieder keine akzeptablen oder gar sinnvollen angaben zu etymologie gemacht: 
das in diesen suffixen in flussnamen germanischer oder germanisch vermittelter 
Provenienz auftretende -r- kann auf uridg. *-s- oder *-r- zurückgehen, bei den 
Vokalen vor dem -r- kann -a- späturidg. *a, *o, vielleicht auch *ā fortsetzen, -u- 
könnte auf *u, *ū zurückgehen, -i- dann folglich auf *e, *i und wohl auch *ī, und 
-e- setzt wohl am ehesten *e fort, wenn es sich bei den wortformen nicht schon 
um belege handelt, die die im späten althochdeutschen beginnende nebensilben-
schwächung zu /ə/ wiedergeben. 

erst wenn dies alles für jede einzelne namenform (oder zumindest für eine 
genügend große und damit repräsentative auswahl) geklärt ist, kann man sich 
sinnvoll der frage widmen, welche namenformen sich tatsächlich überhaupt mit 
nicht germanischen bzw. nicht germanisch vermittelten namen, die ebenfalls „ein 
suffix -ira“ (udolph 2011: 169; falls die schreibung ohne asterisk ernst gemeint 
sein sollte, begeht udolph hier einen weiteren methodischen fehler, da er dann 
tatsächlich belegte wortformen der einen region mit rekonstruierten einer ande-
ren vergleicht, also nicht auf derselben zeitlichen ebene argumentiert)64 aufweisen, 
vergleichen lassen. und auch dort ist dann zunächst die gerade dargestellte Vor-
gehensweise einzuhalten und zu klären, worauf die im suffix enthaltenen Vokale 
und konsonanten denn zurückgehen können. dies gilt auch für die von udolph 
(2011: 170) angeführten flussnamen, in denen er „zweifelsfrei das suffix *-ira“ 
erkennt: bezeichnend ist hier wieder, dass er – wie so oft in diesem wie ebenso in 
zahlreichen weiteren beiträgen – keine auskunft darüber gibt, welcher sprachstu-
fe sein „(*)-ira“ angehört. wenn es nicht absicht ist, um die eigene unentschie-
denheit respektive das eigene unwissen zu verschleiern und/oder den Leser zu 
verwirren, ist es eine weitere der zahlreichen terminologischen unsauberkeiten in 
udolphschen arbeiten: sollte das suffix(konglomerat) urindogermanisch sein, 
müsste er eigentlich *-ireh2- oder späturindogermanisch *-irā- schreiben, sollte es 
urgermanisch sein, sollte es eigentlich *-irō- lauten, ist es erst westgermanisch, 
mag *-ira- angehen, kann dann aber eben auf urgerm. *-irō- oder *-izō- zurück-
gehen. Man wüsste nur zu gerne, was udolph eigentlich meint, man könnte we-
sentlich präziser auf seine (vermeintlichen) argumente eingehen.

64 ein vergleichbares Vorgehen zeigt Vennemann in zahlreichen seiner arbeiten, wenn er etwa zur un-
termauerung seiner vaskonischen etymologien mittelalterliche formen deutscher orts- und flussnamen 
mit modernen baskischen wörtern vergleicht, anstatt, wie es methodisch zu fordern wäre, die urbas-
kischen rekonstrukte der verglichenen baskischen wörter mit den voralthochdeutschen/urgermanischen 
rekonstrukten der orts- und flussnamen zu vergleichen.
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ein sauberer Vergleich all der erwähnten gewässernamen ist jedenfalls erst 
möglich, wenn die etymologie jedes einzelnen geklärt ist. bislang liegen zu den 
meisten dieser (endlich ordentlich zu untersuchenden) namen allenfalls erste ten-
tative Morphemanalysen vor, mehr nicht.

davon, dass udolphs beherrschung der historischen Lautlehre der germanischen 
sprachen noch unvollständig ist, zeugt in diesem Zusammenhang weiter seine 
feststellung (udolph 2011: 169) zum rhotazismus, also dem Übergang urgerm. 
*-z- > -r-: „so etwas ist nur im urgermanischen bereich, also auf urgermanischem 
siedlungsboden möglich.“ Völlig unabhängig davon, ob man udolph nun seine 
Lokalisierung der germanischen urheimat in norddeutschland im weiteren sinne 
abnimmt oder nicht (außerhalb des kreises um udolph und seine schüler gilt das 
ja als alles andere als gesichert),65 ist doch über jeden Zweifel erhaben, dass der 
rhotazismus eine vergleichsweise späte erscheinung ist: das (bibel-)gotische (spä-
tes 4. jh., hs. des 6. jh.s [codex argenteus]) kennt den rhotazismus ebenso wenig 
wie die frühen runeninschriften. das gotische hat bekanntlich sogar ein eigenes 
graphem <z> für das Phonem /z/, vgl. got. saislep neben saizlep oder got. huzds 
vs. nhd. Hort). auch wenn die zeitliche bestimmung natürlich aufgrund der spär-
lichen belege unsicher bleibt, wird man diesen Lautwandel im westgermanischen 
wohl frühestens in die erste hälfte des ersten jahrtausends n. chr., vielleicht auch 
erst in dessen Mitte datieren dürfen. eine der wenigen Möglichkeiten zu einer 
etwas exakteren datierung dieses Lautwandels könnte sogar aus dem bereich der 
gewässernamennamengebung stammen: akzeptiert man die etymologie des flus-
snamens tschech. Jizera, dt. Iser (1297 Gizera) (ca. 165 km, rechts zur elbe) und 
seine rückführung auf westgerm. */izerō-/ < (früh)urgerm. *isa/erā́- (bzw. < 
urkelt. *isaro/ā- [falls eine urkeltische Zwischenstufe angenommen wird]) < uridg. 
*h1ish2-(e)ró/éh2-66,67 dann beweist dieser name, dass bei ankunft der slawen im 
böhmischen becken, die nach allgemeiner ansicht jedenfalls erst im 6. jh. erfolgt 
ist, diese den namen noch mit dem inlautenden stimmhaften reibelaut und noch 
nicht mit -r- gehört haben. der deutsche name Iser ist als sekundäre entlehnung 
aus dem tschechischen anzusehen. wenn dies so zutrifft, gewinnt man das jahr 
500 n. chr. als terminus post quem für den rhotazismus im westgermanischen. 

aus dem ganzen folgt unmittelbar, dass grundsätzlich auch germanische wör-
ter diesen Lautwandel noch mitmachen konnten, die relativ spät im gemeinger-

65 Vgl. etwa wagner 1994/95.
66 Vgl. blažek 2010: 32.
67 Vgl. zu einigen von diesem etymon gebildeten gewässernamen ausführlich bichlmeier 2011c und 

bichlmeier 2012b.
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manischen, aber doch noch früh genug gebildet wurden, ebenso wie auch wörter, 
die von germanen aus anderen sprachen entlehnt wurden, diesen dann noch 
mitmachen konnten. geht man nun davon aus, dass die germanen spätestens ab 
dem 3. jh. n. chr. in größerer Zahl (erste einfälle in das dekumatsland haben 
schon ab der zweiten hälfte des 2. jh.s n. chr. stattgefunden) auch in das flussge-
biet der iller kamen, sehe ich kein Problem darin, dass entweder germanen eine 
form *ellizō- noch selbst bilden oder aber eine ähnlich lautende nichtgermanische 
(am ehesten dann vielleicht keltische?) namenform so hören und übernehmen 
konnten, und diese sich dann wie alle anderen germanischen wörter weiterent-
wickelt hätte.68 dass der name der iller nun tatsächlich germanischen ursprungs 
ist, halte ich weiterhin für möglich, einen weg der etymologisierung, der die 
historischen gegebenheiten und auch die lautlichen entwicklungen meines erach-
tens ordentlich berücksichtigt, habe ich aufgezeigt. für Verbesserungsvorschläge 
zu dieser etymologie durch fortschritt bin ich offen, die udolphschen ausfüh-
rungen sind hingegen ein rückschritt.

kurz gesagt: Von etymologie im sinne von worterklärung auf allen ebenen 
findet sich auch hier wieder keine spur, es handelt sich lediglich um bloße beschrei-
bungen eines oder wahrscheinlich sogar verschiedener und zu unrecht zusammen 
behandelter synchroner Zustände (aus wahrscheinlich sogar mehreren sprachen) 
inklusive einer ersten Morphemanalyse. unabhängig von den hier genannten ger-
manischen bzw. germanisch vermittelten flussnamen sind dann auch die sicher nicht 
germanischen bzw. nicht germanisch vermittelten flussnamen zu betrachten, die 
ähnliche suffixe aufweisen. auch dort ist zunächst einmal zu klären, ob rhotazismus 
vorliegen kann oder nicht, und worauf welche vokalischen elemente zurückzuführen 
sind. die udolphsche Zusammenschau all dieser einander ähnelnden suffixe aus 
weiten teilen europas ist methodisch äußerst bedenklich, solange die einzelnen 
formen nicht etymologisch klar sind, und kann eigentlich nur zu falschen ergeb-
nissen führen. auch an dieser stelle wird wieder deutlich, wie nötig es wäre, das 

68 nun bleiben absolute datierungen vorhistorischer (d.h. vor der schriftlichen bezeugung einer sprache 
erfolgter) Lautwandel immer schwierig, aber es sei hier auf eine neuere innere chronologie des ur-
germanischen hingewiesen, die Mottausch (2011: 2f., 173f.) wahrscheinlich gemacht hat. Mottausch 
setzt sein ‚urgermanisch iii’, dessen sprachliche charakteristika dem sonst in der indogermanistik 
rekonstruierten urgermanisch entsprechen, für die Zeit vom 1. jh. v. chr. bis zum 2. jh. n. chr. an, 
wobei dieser sprachzustand vor der abwanderung der goten (ende des 2. jh.s n. chr.) errreicht 
gewesen sein muss. dieses ‚urgermanisch iii’ hatte in jedem fall noch nicht den rhotazismus *z > r 
durchgeführt. sollte dieser Lautwandel also nicht unmittelbar danach, also in den ersten jahrzehnten 
des 3. jh.s n. chr vollzogen worden sein (wofür es bislang keinerlei anhaltspunkte gibt), spricht auch 
diese chronologie dafür, dass die in das alpenvorland eindringenden germanen noch den Laut /z/ 
in ihrer sprache hatten.
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gesamte betreffende Material noch einmal zu sichten, nach heutigen Maßstäben neu 
zu beurteilen und v.a. vor einer großen synthese zunächst einmal getrennt vonein-
ander die etymologien der einzelnen gewässernamen zu ergründen. die bisher 
angewandte Vorgehensweise kann man nach all dem hier gesagten nur als unsauber 
bezeichnen. die ergebnisse der bisherigen untersuchungen müssen somit durchweg 
in frage gestellt werden, da sie aufgrund der veralteten Methodologie allenfalls 
zufällig zu richtigen ergebnissen geführt haben dürften.

das Problem der etymologie des flussnamens Iller ist durch die udolphschen 
ausführungen jedenfalls in keiner weise einer Lösung nähergebracht worden.

10. ZusaMMenfassung und ausbLick

Zieht man nun zum schluss eine bilanz der oben gemachten ausführungen 
zu den einlassungen udolphs (2011 und auch sonst), kann man nur zu einem 
ergebnis kommen: es ist in der tat Zeit, dass sich wieder indogermanisten als 
die spezialisten für historisch-vergleichende sprachwissenschaft der alteuropäischen 
hydronymie annehmen. dem udolphschen aufruf dazu sollte unbedingt und 
zahlreich folge geleistet werden. denn es ist unabdingbar, dass eine analyse 
dieser gewässernamen endlich nach den kriterien und Methoden der modernen 
indogermanistik erfolgt. die forschungen udolphs sind methodologisch und 
hinsichtlich der kenntnis relevanter sprachwissenschaftlicher, besonders indoger-
manistischer sekundärliteratur und anderer hilfsmittel auf dem stand krahes und 
damit letztlich meistenteils auf dem stand der Zwischenkriegszeit. die erkennt-
nisse der indogermanistik des letzten halben jahrhunderts werden grundsätzlich 
ignoriert. weder im bereich der Phonologie und historischen Lautlehre des urin-
dogermanischen noch der einzelsprachen (etwa des germanischen und slawischen) 
ist udolph auch nur halbwegs auf dem aktuellen stand der wissenschaft. dieser 
rückstand wird im bereich der historischen formenlehre, hier besonders der 
wortbildungslehre, geradezu eklatant: Über die meist allenfalls rudimentäre be-
schreibung respektive benennung der in einem wort bzw. namen vorkommenden 
Morpheme gelangt er letztlich nie hinaus – und selbst die gebotenen Morphem-
analysen, die ja nur den ersten schritt einer vollständigen etymologisierung dar-
stellen, entsprechen aufgrund jahrzehntelanger ignoranz gegenüber den forschun-
gen zur wortbildung seitens der indogermanistik allenfalls den standards zu kra-
hes Zeiten. Letztlich findet sich weder in den hier genauer untersuchten arbeiten 
udolphs noch sonst kaum einmal in seinen werken eine vollständige etymologie, 
die der de saussureschen erkenntnis, dass ein wort aus form und inhalt besteht 
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(die dann beim erstellen einer etymologie eben auch beide zu erklären sind) 
gerecht würde. 

Vom ebenso polemischen wie souveränem ton der hier ausführlich besprochenen 
Äußerungen des „herrn der namen“ sollte sich niemand darüber täuschen lassen, 
dass sich in ihnen gravierende ungereimtheiten in allen bereichen der historischen 
sprachwissenschaft manifestieren.

im sinne des dem beitrag vorangestellten Zitats von Vennemann muss man 
etymologien à la udolph als „naiv“ bezeichnen, da er sich konsequent der fun-
dierung seiner arbeiten durch die von der indogermanistik bereitgestellten „ein-
schlägigen erkenntnisse“ verweigert.

aufgrund der hier vorgeführten deutlichen Mängel in einigen ausgewählten 
etymologien udolphs wird man in Zukunft mit den ergebnissen seiner arbeiten 
erst recht sehr vorsichtig umgehen müssen: da nachweislich bereits die sprachwis-
senschaftliche analyse der jeweiligen wortformen schwere defizite aufweist, wird 
fraglich, ob die aus einem derart gewonnenen Material gezogenen schlüsse (etwa 
zur urheimat von slawen und germanen) überhaupt bestand haben können.

beim aktuellen stand der untersuchungen kann darüber noch keine sichere 
auskunft gegeben werden. es sollte aber klar geworden sein, dass das gesamte 
von udolph und seinen Vorgängern gesammelte und analysierte Material noch 
einmal von grund auf mit den Methoden der modernen indogermanistik unter-
sucht werden muss, um es von eindeutig zumindest zweifelhaften, wenn nicht gar 
falschen etymologien zu reinigen. Mit dem so aufbereiteten Material kann man 
dann erneut daran gehen, sich gedanken über wortbildungsmuster in gewässer-
namen zu machen, und schließlich vielleicht auch wieder darüber spekulationen 
anstellen, in wie weit man daraus auch schlussfolgerungen über etwaige urhei-
maten ziehen kann.

die Protagonisten der alteuropäistik haben mithin der indogermanistik einen 
berg arbeit hinterlassen, da sie es versäumt haben, auf das ihnen teils über jahr-
zehnte geläufige Material das von der indogermanistik bereitgestellte forschungs-
instrumentarium anzuwenden. gleichzeitig haben die indogermanisten den fehler 
begangen, die analyse dieses Materials methodisch nicht genügend gerüsteten 
forschern zu überlassen. da von seiten der alteuropäistik dieser wissenschaftliche 
rückstand auf absehbare Zeit nicht mehr wird aufgeholt werden können (nicht 
zuletzt fehlt es dafür an geschultem nachwuchs), werden indogermanisten diese 
aufgabe schultern müssen. die Zukunft wird zeigen, ob dafür genügend jüngere 
wissenschaftler gewonnen werden können, die sich nicht von der altbackenheit 
der bisherigen darstellung der forschungsergebnisse abschrecken lassen –schließ-
lich hat die indogermanistik auch ohnedies schon mehr interessante forschungs-
gebiete zu bieten, als ordentlich bearbeitet werden können.
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dėl Seniosios Europos hidronimijos tyrimų 
mokslinio lygio – atsakymas į polemiką

s a n t r au k a

Šis straipsnis – atsakas į diskusinę jürgeno udolpho publikaciją (Acta Linguistica Lithuanica 
62–63, 2011, 161–176), kurioje jis polemizuoja su rašinio, išspausdinto Blätter für oberdeutsche 
Namenforschung 46, 2009 (2010), 3–63, autoriumi. udolphas straipsnyje kritiškai vertina kai 
kuriuos bichlmeierio teiginius ir juos paneigia. Vis dėlto oponento priekaištai nėra pakankamai 
argumentuoti. Pats udolphas klaidingai vertina kalboje vykusius procesus, taip atskleisdamas 
menką pastaraisiais dešimtmečiais publikuotų, ide. kalbotyrai ir jos tyrimo metodikai skirtų 
darbų išmanymą. galima išskirti šiuos jo straipsnio trūkumus:

1) ide. prokalbės fonetinei sistemai buvo būdingos laringalinės fonemos. rekonstrukciniai 
modeliai be šių fonetinių elementų yra pasenę, todėl vertintini kaip iracionalūs.

2) remiantis šiuo argumentu, galima teigti, kad šaknų „*el-/ol-“ rekonstrukcija yra grin-
džiama pasenusia metodika. be to, udolpho pateikiami baltų kalbų iliustraciniai pavyzdžiai 
nesuponuoja minėta metodika grindžiamo ide. šaknies struktūrinio modelio.

3) udolpho teiginys, kad ide. prokalbėje neegzistavo sonantas r, yra kazuistinis.
4) Principinis balsių kaitos sekų poveikio semantinei hidronimų diferenciacijai ignoravimas 

vertintinas kaip mokslinis anachronizmas.
5) Mėginimas vandenvardį Iller kildinti iš *Elira, argumentuojamas krahe’s etimologiniais 

svarstymais, yra nesėkmingas. Šio žodžio, užfiksuoto jau ix a. šaltiniuose, geminatos etiologi-
ja, kurią mėgino eksplikuoti krahe ir udolphas, nėra aiški.

6) udolpho mėginimas pagrįsti Ulster, Alster ir kt. šios grupės upėvardžių kilmę taip pat 
grindžiamas jau minėta klaidinga ide. prokalbės garsų raidos pragermanų prokalbėje ir atski-
rose germanų kalbose aiškinimo metodika.

7) Minėtina, kad udolpho daromos išvados kontradikcinės vakarų germanų rotacizmo chro-
nologijos aspektu.

8) nepaisant neigiamo udolpho suff. pragerm. *-stra- naujo kilmės aiškinimo vertinimo, 
tradiciškai krahe’s, Meido, udolpho jis traktuojamas kaip pirminis afiksas. tokia nuostata keis-
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tina: šis darybinis formantas radosi sutapus mažiausiai dviem skirtingiems darybos elementams; 
yra pasiūlyta šio afikso vedinius apeliatyvus vesti iš s kamieno formų resp. ide. šaknų su bai-
gmenimis *-s- ir / ar *-d/t- bei n. instrumenti ide. formanto *-tro-. Šalia tokių darinių galėjo 
rastis pragerm. suff. *-stra- upėvardžių su antrine n. agentis suff. *-t(e)r- + *-o- tematizacija, 
būdinga ide. šaknims su baigmenimis *-s- ir / ar *-d/t- arba substantyvizuotiems antriniams 
ide. adjektyvams, formuotiems su suff. *-ro- iš senųjų s kamieno formų.

remiantis 1–7 argumentais, galima teigti, kad udolphas nepaiso įprastų šiuolaikinės lygi-
namosios istorinės kalbotyros resp. indoeuropeistikos tyrimo metodų.

apibendrinant galima daryti išvadą, kad udolpho pateikta ankstesnė pačių seniausių euro-
pos hidronimų (priskiriamų senosios europos, pragermanų ar protokeltų veldiniams) analizė 
turi būti verifikuojama remiantis šiuolaikinės lingvistikos metodais. Šio tyrėjo išvados grindžia-
mos pasenusiomis nuostatomis ir visiškai neperspektyvia metodika, vertinant ją šiuolaikinės 
indoeuropeistikos aspektu. tik atlikus visų šios srities darbų patikrą, bus galima spręsti, kiek 
jų turi išliekamąją vertę.

Įteikta 2012 m. gegužės 31 d.
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 e s M i n i a i  Ž o d Ž i a i :  Ziwato tarmė, šiaurės žemaičiai kretingiškiai, moteriškasis linksniavimas, 
galūnė, morfologinis trumpėjimas.

 k e y w o r d s : the Ziwato dialect, northern Zemaiciai of kretinga, the feminine-type 
declension, inflection, morphological reduction. 

sonata Vaičiakauskienė
Lietuvos edukolog i jos univer s i tetas

Moksl inių tyr imų kryptys: sinchroninė ir diachroninė morfolo-
gija.

1759 MetŲ ZIWATO1 
MoteriŠ kojo LinksniaViMo 
daiktaVardŽiai 
ir jŲ raida
nouns of feminine-type declension in 
the Ziwato of 1759 and the Morphological 
development of those nouns

a n otac i ja

straipsnyje analizuojamas geriausio xViii a. šiaurės žemaičių kretingiškių tarmės raštijos 
paminklo – 1759 m. Ziwato – moteriškojo linksniavimo2 daiktavardžių raida. Moteriškojo links-
niavimo tipui priklauso trys kamienai: ā ir ā kamienai bei ē kamienas. darbe Ziwato tarmės 
duomenys lyginami su dabartinės šiaurės žemaičių kretingiškių tarmės duomenimis. analizuo-
jamų daiktavardžių kamienų paradigmų lyginimas atskleidžia šiaurės žemaičių kretingiškių 
vardažodžio morfologijos raidos tendencijas ir bruožus. Lyginamoji analizė rodo, kad moteriš-
kojo linksniavimo daiktavardžių formų kitimą ir homoniminių lyčių gausą lemia tarmės fone-
tikos raida, taip pat kirčiavimas. taigi tarmės morfologijos raida priklauso nuo morfologijos ir 
fonologijos reiškinių. 

1 Ziwatas Pona yr diewa Musu jeZusa christusa, Metuʃy Pona 1759. dabartine bendri-
ne kalba knygos pavadinimas reikštų „Mūsų Viešpaties ir dievo jėzaus kristaus gyvenimas“. Mokslo 
darbuose ji vadinama tiesiog Ziwatu .

2 straipsnyje remiamasi alekso girdenio ir alberto rosino pasiūlyta daiktavardžio linksniavimo tipų 
hierarchija (plačiau žr. (girdenis 2000b: 50–62). 
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a n n otat i o n

the present article is devoted to the analysis of the development of the feminine-type 
declension nouns as represented by the 18th century best record of the northern Zemaiciai 
(samogitians) of kretinga dialect – the Ziwato, published in 1759. the feminine-type declen-
sion comprises three kinds of stem: ā and ā, and also ē stems. the data of the Ziwato dialect 
were compared with the data of the present-day form use in the northern Zemaiciai of kret-
inga dialect. the comparative study of the noun stem paradigms revealed certain characteris-
tic features and tendencies in the morphological development of proper names in the northern 
Zemaiciai of kretinga dialect. the comparative analysis proved that changes in the noun forms 
of the feminine-type declension and the abundance of homonymous forms had been pre-
conditioned by the phonetic developments in the dialect as well as by the patterns of stressing. 
thus the morphological development of the dialect depends both on morphological and pho-
nological phenomena. 

ĮVadas

Šiandieniniai istorinės morfologijos tyrinėjimai neabejotinai leidžia 1759 m. Zi-
watą laikyti geriausiu xViii a. šiaurės žemaičių kretingiškių tarmės3 paminklu4 . Lei-
dinyje to meto lenkų kalbos rašmenimis aiškiai ir nuosekliai pateikiama šiaurės že-
maičių kretingiškių tarmės fonologinė sistema, gramatikos ir morfologijos sandara.

nuosekliai ištirta ir aprašyta Ziwato tarmės fonologinė ir morfologinė sistema 
(plačiau žr. girdenis, girdenienė 1997: 19–44). jau kazimieras būga (1958: 561–578) 
analizuodamas fonetinius balsių pakitimus lietuvių tarmėse dažnai rėmėsi Ziwate 
fiksuotomis formomis. 

analizuojamo raštijos paminklo morfologijai5 skirtų nuoseklių ir išsamių darbų 
iki šiol trūksta. Ziwatas savo archajiškomis gramatinėmis ypatybėmis domino ne 
vieną lietuvių kalbos istoriką ir jos tarmių tyrėją. apie Ziwato leksikos ypatumus 
ir sintaksės bruožus, o ypač apie morfologiją, nemažai yra rašęs aleksas girdenis 
(2000a: 204–210; 233–257; 2000b: 183–190; 355–356; 2001: 170–181; 292–325; 
girdenis, girdenienė, 1997, 11–19; girdenis, skirmantas, 1998, vii–xiv). Ziwato 
tekstu aiškindamas afrikatų skirtybių susidarymą žemaičių tarmėse pasinaudojo 
Vladas grinaveckis (1973: 292, 365 ir kt.). Zigmas Zinkevičius kalbėdamas apie 

3 toliau tekste šios tarmės pavadinimas trumpinamas ŠVŽk. 
4 Plačiau apie tai, kad Ziwatas parašytas pajūrio žemaičių kretingos apylinkių tarme: girdenis 2000a: 

237–257; girdenis, girdenienė 1997: 11–19; girdenis, skirmantas 1998: vii–xiv; Vaičiakauskytė 2002b: 
4–7 . 

5 čia minėtini du gana išsamūs Vilniaus universiteto studentų darbai: bazinys 1995, Šiliauskaitė 1992.
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laipsnišką žemaitybių įsigalėjimą xViii a. lietuvių raštų kalboje Ziwatą priskyrė 
„ištisai žemaitiškai parašytiems“ tekstams ir nurodė svarbiausius šio raštijos pamin-
klo fonologijos bei morfologijos bruožus (1966: 217–218 ir kt.; 1980: 196 ir kt.). 
Žemaitiškomis knygos ypatybėmis domėjosi giedrius subačius (1998: 38, 44–58) 
ir nustatė sunkiausiai ir lengviausiai žemaičiams pastebimas žemaitybes, akcentavo 
to meto Ziwato rašybos naujoves. jonas Palionis (1979: 114–115; 1995: 122) ana-
lizuodamas xViii a. religinių raštų kalbą pabrėžė, kad Ziwate ryški tendencija at-
sisakyti tam tikrų pajūrio žemaičių tarmės lyčių ir aukštaitinti kalbą. autorius 
nurodė dažniausias teksto aukštaitybes, kurių vartojimą veikiausiai lėmė to meto 
aukštaitiškų tekstų rašybos tradicija. aiškindamas lietuvių kalbos formų kilmę, 
raidą ir kirčiavimą nagrinėjamu leidiniu rėmėsi jonas kazlauskas (1958: 59, 62; 
1959: 17–44; 1963a: 333; 1963b: 178–179; 1968: 248 ir kt.). Minėtina, kad alber-
tas rosinas (1995: 25 ir kt.) rekonstruodamas baltų kalbų įvardžių kaitymo para-
digmas taip pat pasinaudojo Ziwate paliudytomis participinių įvardžių formomis. 

tyrinėjamo raštijos paminklo morfologija archajiška, todėl tikslinga lyginti Zi-
wato tarmės ir dabartinės kretingiškių tarmės moteriškojo linksniavimo tipo daikta-
vardžių (kaip ir apskritai visų daiktavardžių tipų6) kaitymo paradigmas. analizuoja-
mų daiktavardžių kamienų paradigmų lyginimas atskleidžia ŠVŽk tarmės vardažo-
džio morfologijos raidos tendencijas ir bruožus. taigi šio straipsnio tikslas – pateik-
ti sinchroninį xViii a. šiaurės žemaičių kretingiškių tarmės raštijos paminklo – 
1759 m. Ziwato – moteriškojo linksniavimo daiktavardžių raidos aprašą ir, svarbiau-
sia, palyginti su dabartine ŠVŽk tarmės daiktavardžių kaitybos sistema. straipsnyje 
nuosekliai analizuojamos sudarytos minėtų kamienų daiktavardžių linksniavimo 
paradigmos, aptariama analizuojamų daiktavardžių galūnių kilmė, bandoma paaiš-
kinti istorinius vardažodžio raidos procesus, kitimų priežastis ir motyvus. Ziwato ir 
ŠVŽk tarmės duomenų lyginimas leido pateikti rekonstruotą xViii a. vidurio ana-
lizuojamosios tarmės moteriškojo linksniavimo daiktavardžių morfologiją.

Ziwato tarmėje skiriami trys moteriškojo linksniavimo kamienai: ā ir ā kamie-
nai bei ē kamienas. Pirmieji du kamienai tarpusavyje labai panašūs, jie skiriasi tik 
kamiengalio priebalsio minkštumu – dėl šios priežasties šiuos kamienus galima 
būtų aptarti kartu (plg. rinkauskienė 1999). straipsnyje minėti kamienai bus ap-
tariami atskirai, nes skiriasi galūnių kilmė ir įvairuoja galūnių žymėjimas tekste7 . 
tyrimas parodė, kad žemaičių tarmėje labai supanašėję ā ir ē kamienai.

6 apie kitų analizuojamo raštijos paminklo daiktavardžių linksniavimo tipų raidą žr. Vaičiakauskytė 2001: 
119–133; 2002a: 223–236; Vaičiakauskienė 2005: 91–99.

7 apie Ziwato grafiką ir rašybą jau ne kartą rašyta (plačiau žr. girdenis 2000a: 233–257; 2000b: 183–190; 
2001: 292–326; girdenis, girdenienė 1997: 11–44; girdenis, skirmantas 1998: vii–xiv; Vaičiakauskytė 
2001: 119–133; 2002a: 223–236; 2002b: 4–7), todėl šiame straipsnyje nekartojama. 



54

sonata Vaičiakauskienė

acta Linguistica Lithuanica LXVIII

ā Ir ā kaMienai

Visi ā, ā kamienų daiktavardžiai yra moteriškosios giminės, turi septynis links-
nius (vardininką, kilmininką, naudininką, galininką, įnagininką, vietininką (inesy-
vą) ir šauksmininką), tris skaičius (vienaskaitą, daugiskaitą ir dviskaitą).

ā kamienas

Vienaskaita    daugiskaita

V .  rąka 5710 ~ rnk8 V . rąkas 1089 ~ rnkas 
K .  gałwos, rąkas 11913 ~ glvos, rnkas k. rąku 414 ~ rnku
n.  zmona, dyinay ~ žmonas, din . n. źmonoms 2732 ~ žmuonoms 
g.  rąka 217 ~ rnka g. rąkas 29 ~ rnks
Įn. rąku 8117, ~ rnk Įn. rąkomis 751 ~ rnkoms
Vt . rąko 82, dyinoy 2119, dienoj 3215, Vt . rąkoʃy 916 ~ rnkos
 kalbojy 5914 ~ rnko, dino, klbo
Š . karuna 2918 ~ kr .n  Š. źmonas 1182 ~ žmonas

1 . Vienaskaitos vardininko galūnė yra -a, pvz.: […] niera zwyczaiaws, idant bał-
ta ga ł w a  tokiuw ʃmertiu numyrtum, ney miał w ʃe Panna, ant tawęs ira tokʃay dekretas 
yʃzdutas 2352–4.

Lyginamojoje tarmėje vienaskaitos vardininko galūnė taip pat -a (rnk ~ rank9, 
troba ~ trob), kuri kildintina iš senovinio ilgojo *-. senosios akūtinės galūnės 
lietuvių kalboje yra sutrumpėjusios apie xiii a. pabaigą ir xiV a. pradžią (būga 
1961: 46; girdenis 2001: 173–174; grinaveckis 1973: 267). 

2. Vienaskaitos kilmininko galūnės yra -as, -os, pvz.: Ar neźynote, jog ąnʃay 
jumis yʃzwede yʃz newales Faraona; yʃz maces r ą k a s  neprietelyʃzkas 18519–21; Tada 
negiediekiemos pry jo ʃzawkty, norint ne łupomis, ale ʃzyrdy, abyczaju to ne regynte, yr 
prikłodu, teypag yr anos Z m o n o s  Pagonkas 9716–18 .

dabartinėje kretingiškių tarmėje šakninio kirčiavimo daiktavardžių vienaskaitos 
kilmininko galūnė yra -as, o galūninio – -uos (rnkas ~ rañkos, trobos ~ trobõs). 
Vienaskaitos kilmininko galūnė kilusi iš *-s. kaip rodo tarmių tyrimai, šiaurinė-
se žemaičių šnektose nekirčiuotos ilgosios cirkumfleksinės galūnės yra trumpėjusios 
anksčiau negu akūtinės. geriausiai tai rodo skirtingi *-añ ir *-n atliepiniai. Pir-
muoju atveju tas dvigarsis buvo suvienbalsėjęs, bet dar atviras (pvz.: vns. gal. drba 
‘darbą’), antruoju – ne tik suvienbalsėjęs, bet jau perėjęs į vidutinį pakilimą (pvz.: 

8 straipsnyje tarminiams pavyzdžiams pateikti naudojamas Palemono šriftas ir jo diakritiniai ženklai.
9 čia ir toliau lyginamosios tarmės pavyzdžiai sukurti straipsnio autorės. 
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vns. įn. šk ‘šaka’; dar plg.: vns. vard. rąka 5710 ir vns. įn. rąku 8117) (girdenis 
2001: 174). nekirčiuotų galūnių cirkumfleksiniai balsiai žemaičių tarmėse daugiau 
mažiau yra redukuoti (grinaveckis 1973: 272). analizuojamo raštijos paminklo 
kilmininko formos patvirtina faktą, kad nekirčiuota galūnė -ās tarmėje seniai su-
trumpėjo, o kirčiuotoji – (veikiausiai per tarpinę -o.s) išvirto į -uos . 

3. Vienaskaitos naudininko galūnės yra šios: -ay, -a = [a.]10, pvz.: Stojoʃy, kada 
ʃu dydy nobaźenʃtwu, cuda to Diewa ławkie aź ligi trete d i e n a y , neregiedamy niekokie 
cuda, parsyganda 82–5; Abłudnikay (tay ira błudyjentis) ne tepkiet tay źmogaws ney 
mozokiet, kas yʃz b u r n a  eyta ale kas yʃz b u r n a  paeyta yr ʃzyrdies, kaypo tay mysles 
pyktas, ʃwetym moteriʃtes, uź muśimas, yr kytas toms padabnes 863–6 . 

dabartinėje ŠVŽk tarmėje aptariamasis linksnis baigiasi -a. (lov . ~ lóvai, tro-
b . ~ tróbai). Ziwatas patvirtina, kad vienaskaitos naudininko galūnė -a tarmėje 
suvienbalsėjo iš *-ai (plačiau žr. Vaičiakauskytė 2002b: 18). jokių diakritinių ženklų, 
galinčių žymėti monoftongizuotą balsio ilgumą, Ziwato vertėjas nenaudojo. be jų 
žemaitiškas suvienbalsėjusias galūnes -[a.] (beje, ir -[e.]) galima užrašyti tik digrafais 
-aa, -ee . Ziwato autorius, veikiausiai vengdamas digrafo -aa, žemaitišką vienaskaitos 
naudininko formą analizuojamame tekste pavartojo vos kelis kartus. 

4 . Vienaskaitos galininko galūnė yra -a, pvz.: Duʃiu jums znoka, jog kuri aʃz 
pabućiusiu yr ant kurio r ą k a  pyrmu pakielʃiu, taʃay bus 13427–28 .

kretingiškių vienaskaitos galininko farma sutampa su paliudyta Ziwate, t. y. 
kalbamojo linksnio galūnė yra -a (lova ~ lóvą, troba ~ tróbą). galininko fleksija 
-a neabejotinai kildintina iš *-añ .

5. Vienaskaitos įnagininko galūnė yra -u = [ọ], pvz.: Weyziek tada kaypo ʃawa 
r ą k u  Apaʃztałams duna dalyje, lyipdams, idaut wyʃims dalitum ne śikʃztay, yr kaypo 
rąkoʃy anu, yr rąkoʃy tu, kuryi nu anu jeme duna skielʃtum 8117–19 .

kretingiškių tarmėje vienaskaitos įnagininko galūnė -ọ (rnk ~ rank, trobọ ~ 
tróba) kildintina iš *- < *-n <*-n. tyrimas atskleidė, kad moteriškojo linksniavi-
mo daiktavardžių vienaskaitos įnagininko galūnė sutampa su vyriškojo linksniavimo 
tipo o kamieno daiktavardžių vienaskaitos įnagininko galūne -ọ < *-ō (Vaičiakausky-
tė 2001: 121). taigi jau Ziwato tarmėje buvo sutapę daiktavardžių o ir ā kamienų 
vienaskaitos įnagininko formos (dar plg. girdenis, girdenienė 1997: 13). 

6. Vienaskaitos inesyvo forma įvairuoja: -o = [uo], -oj, -oy, -ojy, pvz.: G a ł w o 
nu Erʃzkieśiu karunas (y kurę kieturesdeśimtis kartu wiezdays użgawa, tąnkiey ię 
diełodamy) buwa ronu gylu tukʃtąnte 33211–13; Ale tay Jezus kalbieje apey Bazni ćiy 
kuna ʃawa, kurʃay trećioy d i e n o y  yʃz numyruśiu atsikiele 11517–18; Jaw ira ćieʃas 

10 čia ir toliau pagal Ziwato grafiką ir rašybą laužtiniuose skliaustuose pateikiamos transliteruotos tarmės 
fonetinės galūnės, kurios nesutampa su teksto rašyba.



56

sonata Vaičiakauskienė

acta Linguistica Lithuanica LXVIII

sku binkieties greyta, nes toj a d i n o j , galieʃma ij atraʃty yr paimty, ʃekrentay nu my-
nes, jog niekas mums ano ne atims 15726–28; Werkiet debeʃis, werk oray litotas W i e -
t o j y  raʃos jums aʃzras duotas Werkiet Perkunay, yr Dangaws galibes, Pry Graba 
Po na 33315–18 . 

Lyginamojoje tarmėje vienaskaitos inesyvo forma baigiasi -uo ~ -o(je) (rnko ~ 
rañko[je], trobo ~ trobõ[je]). tai antrinės kilmės galūnė, kilusi iš senojo lokaty-
vo *rankāi ir postpozicijos *-én. taigi aptariamosios galūnės raida buvo tokia: *-āi + 
en > -ājén > -ōjẹ. kaip teigia rosinas (2000: 181), postpoziciniai vietininkai turėjo 
susiformuoti dar iki *-āi, *-ān arba *-ēi, *-ēn trumpėjimo, kitaip šiandien turėtu-
me tokias formas, kaip *rankaje, *žemena). Vienaskaitos inesyvo formos tapo vie-
nu skiemeniu ilgesnės už kitų linksnių formas, todėl jos morfologiškai trumpėjo. 
senieji raštai rodo, kad sutrumpėjusių formų jau būta xVi–xVii a. raštuose (Zin-
kevičius 1980: 192).

Ziwato grafikos ir rašybos analizė leidžia teigti, kad autentiška vienaskaitos ine-
syvo fleksija laikytina -uo; (dar plg. girdenis 1996: 221), o kiti kalbamojo linksnio 
grafiniai variantai yra teksto autoriaus paaukštaitintos lytys (plg. girdenis, girde-
nienė 1997: 31–32). 

analizuojamas tekstas rodo, kad xViii a. viduryje kretingiškių aptariamojo 
kamieno daiktavardžių vienaskaitos inesyvo fleksija jau buvo sutrumpėjusi. 

7 . Vienaskaitos šauksmininko galūnė -a, pvz.: O karuna ʃprawedliwaʃtys! 33025 .
dabartinėje lyginamojoje tarmėje ā kamieno daiktavardžiai šauksmininko formos 

faktiškai neturi: ji yra sutapusi su vardininku, skiriasi tik kirčiu (mrg ~ mer g). 
Šauksmininko fleksija -ă, netekusi savo morfologinės reikšmės, ilgainiui turėjo 
būti numetama, pvz.: motin, Onut (Zinkevičius 1966: 222; girdenis 1962: 60). to-
kių „taisyklingų“ vienaskaitos šauksmininko formų be galūnės pasitaiko ir Ziwate, 
pvz.: motin 6121; żmon 681 . 

8 . daugiskaitos vardininko galūnė -as, pvz.: Ale rąkas  yr koies jo buwa ʃuryʃztas, 
yr tare Ponas Jezuʃas Apaʃztałms yʃzryʃzkiet ij teguł waykśćio 1089–11 .

daugiskaitos vardininko forma kretingiškių plote baigiasi taip pat -as (rnkas ~ 
rañkos, trobas ~ tróbos). galūnė -as vestina iš *-ās. tyrimai rodo, kad žemaičių ne-
kirčiuotas -ā labai anksti sutrumpėjo (girdenis 2001: 171; Vaičiakauskytė 2002b: 14).

daugiskaitos šauksmininkas iš seno yra sutapęs su daugiskaitos vardininku. 
Ziwate daugiskaitos vardininko ir šauksmininko formos taip pat sutampa.

9. daugiskaitos kilmininko galūnė yra -u, pvz.: O kada netolyi buwa, ʃzwećiaw ʃe 
Panna yʃzgyrda trąkʃma anu ieme ant r ą k u  ʃawa Suneli 3519–21; Po kiek d i e n u  pa-
źieg no ju ʃi Elzbieta Zacharioʃiu yr Jona, eje ʃu Juzupu Panna y Nazaretha […] 4017–18 . 

dabartinėje ŠVŽk tarmėje aptariamojo linksnio galūnė esti arba kirčiuota -u., 
arba nekirčiuota -u, t. y. sutampa su paliudyta tekste (rnku ~ rañkų, trọbũ . ~ 
trob). kalbamojo linksnio galūnė kildintina iš *-uñ .
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Ziwato vyriškojo ir mišriojo linksniavio tipų daiktavardžių analizė (Vaičiakauskytė 
2002a: 223–236; 2002b: 18) leistų teigti, kad aptariamų daiktavardžių kirčiuota kilmi-
ninko galūnė dar buvo tariama su nosiniu balsiu (dar plg. aleksandravičius 1963: 102). 
be to, tokį spėliojimą galėtų pagrįsti įvardžio tu Ziwate daugiskaitos kilmininko forma 
tun 17410 arba dvigarsio un fakultatyvus vartojimas negalūninėse pozicije, pvz.: Kam 
munęs ape tay kławʃi, kada munymi netyki, kławskies t un , kuryi mu nęs kławʃe, nes aʃz 
pataiemnay ne mokiaw nieka 1748–10; apskunstas 18817, skunðes 31410 . 

10. daugiskaitos naudininko galūnė yra -oms, pvz.: Yr yʃz kalbynieje iems ne 
itykiema ju, yr kyitiby śyrdyis, jog ne norieje tykiety ź m o n o m s , kurios regieje ij yʃz-
nu myruʃiu kiełuʃi, tada ʃtroʃawoje anus yr bara 2731–3 .

kretingiškių tarmėje šio linksnio galūnė yra -uoms (rnkoms11 ~ rañkoms, 
trọboms ~ trobóms) (plg. alminauskis 1931: 92). aptariamosios galūnės balsis 
pagal tarmės dėsnius diftongizavosi iš -omus, kuri kilo iš senovinės *-āmus. senų-
jų raštų tyrimai rodo, kad xVi–xVii a. dar buvo vartojami nesutrumpėję naudi-
ninkai *šakāmus ‘šakoms’, *rankāmus ‘rankoms’. nesutrumpėjusių naudininko 
formų šių dienų tarmėse paprastai neaptinkama. dialektologai sutaria, kad trum-
pieji variantai anksčiausiai įsigalėjo žemaičiuose (plg. Zinkevičius 1966: 232), todėl 
ir Ziwate visuotinai įsigalėjusios sutrumpėjusios naudininko formos.

11 . daugiskaitos galininkas turi galūnę -as, pvz.: Dieł to kławpuʃis r ą k a s  ʃu die-
ju ʃi pakarney kałbieje 166–7 .

Lyginamojoje tarmėje daugiskaitos galininko forma taip pat -as (rnks ~ ranks, 
trobs ~ tróbas), kuri sutrumpėjo iš *-s. kai kurie kalbininkai (kazlauskas 1968: 
189; Zinkevičius 1980: 195) linkę manyti, kad aptariamojo linksnio fleksija kildin-
tina iš *-ns12. greičiausiai (kaip ir kitų kamienų vardažodžių) daugiskaitos gali-
ninko senoji galūnė buvo be n, t. y. *-s, nes kitaip šiandien turėtume: *-ns → 
-ns → -s → -s → -s . 

12. daugiskaitos įnagininko galūnės yra -omis, -oms, pvz.: Aʃz ʃugriawʃiu tą 
Bażnićiy r ą k o m i s  dyrpta, o po tryju dienu paʃtatiʃiu aną nawjy, trymis d i e n o m i s 
18119–21; Yr pabudyna Pons Diews Juzupa yr Nikodema, kuryi iemy pazwaleny nu 
Pyłota, ateje ʃu d r o b i n o m s<…> 24718 . 

dabartinėje kretingiškių tarmėje daugiskaitos įnagininko galūnė -uoms (rn-
koms ~ rañkoms, trobũoms ~ trobõms). nesutrumpėjusių aptariamojo linksnio 
formų yra girdėjęs girdenis vienoje dainoje (girdenis, Pabrėža 1998: 20; dar plg. 
Lka 1991: 66, žemėl. nr. 63). Morfologiškai nepakitusią galūnę geriausiai tarmė-

11 Šiaurės žemaičių telšiškių tarmėje ā (taip pat ir ā bei ē) kamienų vardažodžių daugiskaitos naudininkas 
gali turėti įnagininko kirtį bei priegaidę, pvz.: dinũoms ‘dienoms’, mrgũoms ‘mergoms’ (girdenis 
1996: 57, 103, 142).

12 dėl šios fleksijos kilmės dar žr. Mažiulis 1970: 311–312. 
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je išlaikė i ir priebalsinio kamieno daiktavardžiai (Zinkevičius, 1966, 233; dar plg. 
Vaičiakauskytė 2002b: 59). galūnė -uomis atsirado iš senovinės lietuvių *-āms, 
kur -ā kamiengalis ir galūnė *-ms . daugiskaitos įnagininko galūnėje i neteko 
morfologinės reikšmės ir išnyko – tokiu būdu aptariamojo linksnio forma sutapo 
su daugiskaitos naudininku. Šiuo metu oksitoninio kirčiavimo galūnė skiriasi nuo 
naudininko tik priegaide ir su ja susijusiu atitrauktiniu kirčiu13: naudininko formos 
kirčiuojamos tvirtapradiškai, įnagininko – tvirtagališkai; baritoninio kirčiavimo abu 
linksniai sutampa (dar žr. aleksandravičius 1963: 105).

Ziwatas rodo, jog xViii a. viduryje Pajūrio žemaičiai – kretingiškiai – dar var-
tojo nesutrumpėjusias daugiskaitos įnagininko formas (sutrumpėjusių formų ana-
lizuojamame tekste pasitaikė tik porą kartų).

13. daugiskaitos inesyvo galūnė yra -osy = [uosẹ], pvz.: Jey ne yʃzwiʃiu r ą k o ʃy 
jo praduryma wyniu yr ne idieʃiu pyrʃzta muna y wyita wyniu, yr ne ydieʃiu rąkas mu-
na y ʃzona jo, ne itykieʃiu 2719–11 . 

nesutrumpėjusias vietininko (inesyvo) formas išlaikė tik kai kurie kretingiškiai 
ir pajūriškiai (girdenis, rosinas 1976: 188–197), o šiaip lyginamojoje tarmėje dau-
giskaitos vietininko galūnė yra -uos (rnkos ~ rañkos[e], trobũos ~ trobõs[e]); 
dar plg. (aleksandravičius 1963: 107). daugiskaitos inesyvas buvo vienu skiemeniu 
ilgesnis už kitas paradigmos formas, todėl linkęs morfologiškai trumpėti.

Ziwato analizė leidžia teigti, kad xViii a. viduryje ā kamieno daugiskaitos vie-
tininko (inesyvo) formos dar netrumpėjo.

ā kamienas

ā kamieno daiktavardžių linksniavimas nėra gausus. didelė dalis yra perėjusi į ē 
kamieną14. Perėjimo priežastis – nekirčuotoje pozicijoje garsai *-ā , *-an, *-a ir 
*-ē, *-en yra sutapę į -e, plg. (rosinas 1971: 49). dėl šios priežasties galūninio 
kirčiavimo daiktavardžiai įgijo šešias homonimines formas, o šakninio kirčiavimo – 
aštuonias. taigi jau xViii a. viduryje kretingiškių tarmėje vyko moteriškojo links-
niavimo daiktavardžių (kaip, beje, ir viso vardažodžio15) neproduktyviųjų kamienų 
perėjimas į produktyviuosius.

13 tai galima teigti tik su išlyga, nes ā kamieno vardažodžių daugiskaitos naudininkas šiaurės žemaičių 
tarmėje gali turėti įnagininko kirtį bei priegaidę (girdenis 1996: 57, 103, 142). 

14 kai kuriuose kalbotyros darbuose ā ir ē kamienų daiktavardžiai aptariami kartu (aleksandravičius 1963: 
101–116; Šiliauskaitė 1991). čia ē kamieno daiktavardžiai aptariami atskirai. 

15 Plačiau apie Ziwato tarmės vardažodžio neproduktyviųjų kamienų perėjimą į produktyviuosius žr. 
Vaičiakauskytė 2002a: 223–236; Vaičiakauskienė 2005: 91–99. 
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Vienaskaita daugiskaita

V .  dwaʃe 5520, poni 1817 ~ dvsè, ponì V. duśies 5417 ~ dũ .šes
K .  dwaʃes 1519, ponios 24712 ~ dv.ses, k. dwaʃiu 8525 ~ dv.u
 poũos
n. dwaʃey 1714, duśiey 4424 ~ dvsê . n. dwaʃioms 24228 ~ dvoms
g. dwaʃy 1111 ~ dv.sẹ g. dwaʃes 19017 ~ dvsès 
Įn. dwaʃy 1910 ~ dvs  Įn. kojomis 5320 ~ kúojomìs
Vt . baznicio 224, baźnićioj 7921, dwaʃioy 7710 Vt . kojoʃy VI34 ~ kúojosẹ
 ~ bažnĩ .o, ~ dvo16

Š . dwaʃe 23610, poni VII2 ~ dvsè, ponì  Š. dwaʃes 24320 ~ dv.ses 

1 . Vienaskaitos vardininko galūnės yra -,a = [e], -e ir -i, pvz.: Yr teyp tawa d u -
ś i e  greyta aną atras, iey gieray kaypo Panna ʃzwećiawʃe ano yiʃzkoʃi 5017–18; Daʃy ly-
tie kie te, yr pryʃyweyziekiete, nes d w a ʃe  kuna yr kawłu ne tur: kayp muni regete turyn-
ti 26917–19; Tada atimk zapłota uż ʃawa ćiʃtata, kuri eʃi Aniołams ligi, Tu pati buʃi 
wa dinta Po n i  Aniołu 28713–15 . 

Lyginamojoje tarmėje vienaskaitos vardininko galūnė -ẹ (dvs ~ dvasi, d ~ 
dali), kuri kilo iš senovinės *-. tarmėje (kaip ir visų šiaurės žemaičių, išskyrus 
pačius pietinius ir rytinius jų pakraščius) balsis a po minkštojo priebalsio būdamas 
nekirčiuotas per pareiginį balsį e susiaurėjo iki ẹ. tiesa, juozas aleksandravičius 
(1963: 109) mano, kad toks a kretingos tarmėje susiaurėjęs iki , bet vargu, ar šis 
balsis galėjo tiek susiaurėti17 . 

Ziwato tarmėje, kaip rodo pavyzdžiai, galūnės balsis dar buvo nesusiaurėjęs. 
Minėti grafiniai vienaskaitos vardininko variantai (išskyrus -i), kaip rodo teksto 
grafikos analizė, žymi balsį e arba -æ po j . 

atskirai reikia minėti žodį poni (ponì ~ põni), kurio galūnė -i (Zinkevičius 
1966: 223). galūninio -i nepaplatėjimas rodo, kad jis kilo iš *- (būga 1958: 566). 
tarmių tyrimai rodo, kad ilguosius pralietuvių akūtinių galūnių balsius, taip pat ir 
*ṓ ir *, sutrumpino visos tarmės. Šiaurės žemaičiai, skirtingai nuo kitų tarmių, 
*, * nesuplakė su *ǔ, *ǐ arba *ṓ, *, pvz.: vns. vard. gržì ‘graži’, dgs. gal. mškùs 
‘miškus’ (Zinkevičius 1966: 116). 

Vienaskaitos šauksmininko forma nesiskiria nuo vardininko.
2. Vienaskaitos kilmininkas turi šias galūnes: -es, -os, pvz.: Kałtas taʃay ʃu wa-

dżio tojes, pyktos d w a ʃe s  apʃieʃtas, ʃmerte 18214; Ponas Jezušas uterniky po werbu 
n e  d i e l o s  griża y Jeruzalu 1213 .

16 Šiuo metu lyginamojoje tarmėje vartojama forma su ē kamieno galūne, pvz.: dvse ‘dvasė(je)’. 
17 čia minėtina, kad atvirasis e kirčiuotoje absoliutinėje galūnėje visai neseniai egzistavo šiaurės žemaičių – 

Žemaičių kalvarijos ir nevarėnų – apylinkėse, plačiau apie tai žr. girdenis 2000a: 233–236; dar plg. 
juškaitė, girdenis 1974: 93–94.
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kretingiškių tarmėje aptariamojo linksnio galūnė esti dvejopa: nekirčiuota -ẹs ir 
kirčiuota -,uos (dv.sẹs ~ dvãsios, poũos ~ poniõs). nekirčiuota fleksija tiek Zi-
wato, tiek ir lyginamojoje tarmėje sutapo su ē kamieno forma. tekste vienaskaitos 
kilmininko grafiniai variantai fiksuoja galūnę -es, kuri vėliau tarmėje virto į -ẹs .

3. Vienaskaitos naudininko galūnė yra -ey = [e.], pvz.: Garbie buk Tiewuy, yr 
Sunuy, yr D w a ʃe y  Szwętay 30425–26 . 

dabartinėje ŠVŽk tarmėje vienaskaitos naudininko galūnė -e. (dvsê . ~ dvãsiai) 
monoftongizavosi iš -ai, kuri kilo iš senovinės *-ai. analizuojamame tekste vie-
naskaitos naudininko lytys su -ey, kaip rodo Ziwato grafikos ir rašybos analizė 
(girdenis 2000a: 233–257; 2000b: 183–190; 2001: 292–326; girdenis, girdenienė 
1997: 11–44; girdenis, skirmantas 1998: vii–xiv), vertintinos kaip autoriaus pa-
aukštaitintos formos. 

4 . Vienaskaitos galininko galūnės yra -y = [ẹ], -e, -ą18, pvz.: O anyi użʃmutnity 
yr iʃtrośity taries D w a ʃy  regi 26913–14; Galeie Aniołas paimte aną ʃu k n e ,  yr parodite 
ję Diewuy Tiewuy kalbiedamas apweyziek Diewy Tiewy ʃu k n e  1651–2 . 

Lyginamojoje tarmėje vartojama vienaskaitos galininko forma su -ẹ (dv.sẹ ~ 
dvãsią, v.ẹ ~ vãlią). 

Žemaičių tarmėje niekada nekirčiuojamoje cirkumfleksinėje galūnėje nosiniai 
balsiai yra sutrumpėję. taigi šiandien tarmėje esamas balsis -ẹ sutrumpėjo iš seno-
vinės *-n (→ *-añ → *-eñ → -en → -ẹn → - → -ẹ), plg. girdenis 2001: 172. 

5 . Vienaskaitos įnagininko galūnė yra -y = [ẹ], pvz.: Nes Jonas šzwętas D w a ʃy 
ʃzwętu prypilditas, prypilde Motina ʃawa 1919–20 .

Ziwate fiksuojama vienaskaitos įnagininko galūnė atitinka dabartinės tarmės 
vienaskaitos įnagininko formą su fleksija -ẹ (dvs ~ dvasià, v ~ valià). aptaria-
mojo linksnio galūnė -ẹ sutrumpėjo iš *-n (→ *-án → *-én → - én → -n → 
- → -ẹ).

6 . Vienaskaitos inesyvo galūnės yra -o = [uo], -ioj, -ioy, pvz.: Trećioie diey no 
ʃtejos bałʃas dydis B a ź n i ć i o , kuri wyʃy gyrdieie 719–20; Dyino pewno ʃubatos Ponas 
Je zuʃas mokie B a ź n i ć i o j , kur tynay buwa źmogus nekurʃay ʃudziuwuʃy rąka turyn ti 
7921–23; Pałayminty ira ubagay d w a ś i o y  (tyi ira pyrmyi źodey ) nes anu ira Karaliʃ te 
Dan gaws 6319–21 . 

Lyginamosios tarmės autentiška vienaskaitos inesyvo fleksija laikytina -uo ir nuo 
ā kamieno daiktavardžių galūnės skiriasi tik kamiengalio priebalsio minkštumu (plg. 
aptartas ā kamieno formas).

18 dėl šios galūnės plačiau žr. girdenis, girdenienė 1997: 23–25. su šia fleksija tekste pasitaikė tik vienas 
žodis, kuris dėl sakralumo veikiausiai vertintinas kaip lenkiška forma, pvz.: O tay Ponas Jezuʃas kalbie-
je, dieł to, idant butum pakarny, yr tare iems eydamy po wyʃa ʃwieta apʃakikiete E w a n g e l i ą  wyʃam 
ʃutwierymuy 2733–6 . 
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7. daugiskaitos vardininko galūnės yra -,as = [es], -es, pvz.: Potam jogiey anos 
k o j e s  ʃzwętas buwa ʃu waykśćiotas yr ʃuronitas nu akmenu yr ʃmyltiu karʃzte; mąʃty 
bragy patepe yr bućiawa neparʃtodama 7016–18; Dabar kunay ʃzwętuju, d u ś i e s  pryaz-
dabitas bus karunomis trejokiomis 32625–26 .

Lyginamojoje tarmėje daugiskaitos vardininko galūnė yra -ẹs (dv.sẹ~ dvãsios, 
v.ẹs ~ vãlios). Žemaičiai seniai yra sutrumpinę nekirčiuotas ilgąsias cirkumflek-
sines galūnes, todėl kalbamojo linksnio fleksija -ẹs kildintina iš senovinės *-s (→ 
*-ās → *-,ãs → -,as → -es → -ẹs). Ziwatas fiksuoja tarpinę raidos grandį -es .

daugiskaitos šauksmininko forma sutampa su daugiskaitos vardininku.
8 . daugiskaitos kilmininko galūnė yra -,u, pvz.: Teyp ana pry ejuʃi pry Pona Jezuʃa 

pole po k o j u  jo; dudama garby jem, yr tare: Pony padiek mąn 855–7; […] kurie pryie-
my Wiera Szwęta kada ʃkayte pry M y ʃi u  Sźwętu Ewangelyjy […] iV8–9 .

Lyginamojoje tarmėje daugiskaitos kilminko galūnė gali būti kirčiuota ir nekir-
čiuota (kúoju ~ kójų, maũ . ~ marči). 

Ziwato tarmėje kirčiuota kilmininko formos galūnė, kaip jau buvo minėta, vei-
kiausiai dar tebeturėjo nosinį balsį. 

9 . daugiskaitos naudininko galūnė yra -,oms, pvz.: Tada ʃu dydziu ʃzturmu, yr 
ałaʃu użgiedintas, y Pekła biega, yr pyktoms d w a ʃi o m s  apʃakie 24227–28 .

Šio linksnio galūnė nuo ā kamieno skiriasi tik kamiengalio priebalsio minkštu-
mu (plg. aptartas ā kamieno formas).

10. daugiskaitos galininko galūnės yra -es, pvz.: Yr teyp uʃtawyczney aʃzaromis 
maźgoje k o j e s  jo ʃzwętas 7010–11 .

kretingiškių daugiskaitos galininko forma baigiasi -ẹs (dvss ~ dvasiàs, vls ~ 
valiàs), kuris kilo iš senovinės lietuvių *-s (→ *-ās → *-,ãs → -,as → -es → -ẹs). 
Ziwatas fiksuoja dar nesusiaurėjusį galūninį e .

11 . daugiskaitos įnagininko galūnė yra -omis, pvz.: Kada jaw buwa awʃztanti, 
tada eje Ponas Jezuʃas nu kałna, pry anu par Mary wyrʃzumi wąndens, Sawʃomis k o -
j o m i s  kaypo żemy 8321–23 .

dabartinėje ŠVŽk tarmėje baritoninio kirčiavimo žodžių daugiskaitos įnagininko 
formos nesiskiria nuo naudininko (dvàoms ~ dvãsioms), nors, kaip jau buvo minė-
ta, šiaurės žemaičių tarmėje naudininkas neretai gali turėti įnagininko kirtį bei prie-
gaidę (plg. aptartas ā kamieno formas), o oksitoninio kirčiavimo žodžiai nuo naudi-
ninko skiriami tik priegaide (vũoms ~ valdžiõms). kretingiškių tarmėje aptaria-
mojo linksnio galūnė, kaip rodo pavyzdžiai, yra morfologiškai sutrumpėjusi.

12. daugiskaitos inesyvas vartojamas su galūne -oʃy = [uosẹ], pvz.: Tada ćionay 
Szwetas Bernotas kałba: o diwna prowa yʃzganima muʃu, jog Chriʃtuʃas Ponas kiboda-
mas ant kriżiaws, dawg ronu, dawg muku, yr ʃopulu kięntieje, kaypo tay karuna 
Erʃzkiećiu ant Gałwu Szwęćiawʃy, rąkoʃy, k o i o ʃy  wynis, o wyinog apey muka tilieje: 
ne ʃzawkie skawd, ale trokʃtu 24016–22 .



62

sonata Vaičiakauskienė

acta Linguistica Lithuanica LXVIII

Lyginamojoje tarmėje aptariamojo linksnio forma nuo ā kamieno skiriasi tik 
kamiengalio priebalsio minkštumu (plg. aptartas ā kamieno formas).

ē kaMienas

Šio kamieno daiktavardžiai (kaip ir ką tik aptartų kamienų) yra moteriškosios 
giminės (išskyrus žodį diedes 721 ‘dėdės’), turi septynis linksnius (vardininką, kil-
mininką, naudininką, galininką, įnagininką, vietininką (inesyvą) ir šauksmininką), 
tris skaičius (vienaskaitą, daugiskaitą ir dviskaitą).

Vienaskaita daugiskaita

V . meyle 3410, garbie 10527 ~, mêile, gbĩe  V. linkʃmibes 2294 ~ liŋkmî .bes
K .  meyles 1115, garbies 24 ~ mêiles, gbĩes  k. linksmibiu 28810 ~ liŋkmî .u 
n. meyle 3004, sawley 25816 ~ méilê ., sáulê .  n. paneliems 1772 ~ panèlîems
g.  meyly 283 ~ mêilẹ g. linkʃmibes 2011 ~ liŋkmî .bès 
Įn. meyly 5823 ~ mêil Įn. linksmibiemis 15213 ~ liŋkm .bîems 
Vt . źiemie 522, źiemiey 19922 ~ žèmîe Vt. giesmieʃy 3026 ~ gismes
Š .  meyle 1454, zwayzdie 2918 ~ mêile, Š. gymynes 31222 ~ gm.nes 
 žvizdĩe

1 . Vienaskaitos vardininko galūnės yra -e ir -ie, pvz.: Diełko tawa mey l e  ateje 3410; 
Błagasłowitas, kurʃay wardon Diewa eyta: ant amżiu teguł garb i e  iem buʃey 1135–6 . 

Lyginamojoje tarmėje galūninio kirčiavimo daiktavardžių vienaskaitos vardinin-
ko galūnė yra -ie, o šakninio kirčiavimo – - (pêk ~ pélkė, žolĩe ~ žol) (Zin-
kevičius 1966: žemėl. nr. 38, 42). nekirčiuoto *-ē (po minkštojo priebalsio) raidos 
rezultatas sutampa su *-,ā raidos rezultatu (girdenis 2001: 171). Paprastai nekir-
čiuotąjį galūnės alomorfą išstumia kirčiuotasis, pavyzdžiui, vietoj vns. vard. *(bált)-ā 
imama sakyti *(bált)-a, vietoj vns. įn. *(bált)-ō – *(bált)-u. kaip teigia girdenis 
(2001: 377), jei galūnė priklausė kaitybos tipui (kamienui), aiškiai linkusiam į ba-
ritoninę akcentuaciją, galėjo įsitvirtinti ir nekirčiuotasis vienos kitos galūnės alo-
morfas. taip, matyt, aiškintina kalbamojo linksnio raida, t. y. (sául)-ė < *(sául)-ē 
ir ypač (giesm)- < *(gsm)-ē < *(gsm)-è . 

Ziwatas žodžio gale fiksuoja dar nesusiaurėjusį balsį e . 
Vienaskaitos šauksmininkas sutampa su vardininko forma. 
2. Vienaskaitos kilmininko galūnės yra -es, -ies, pvz.: Yʃzźodźiu Motinas milawʃes, 

yr yʃz m e y l e s  ʃawa waykielis ne werkie 3311–12; Swyiʃiby ant apśwyityma Pagoniu, yr 
ant ga r b i e s  źmoniu tawa Jzraelu 3818–20 .

ŠVŽk tarmėje vienaskaitos kilmininko (kaip ir vienaskaitos vardininko) galūnė 
dvejopa: šakninio kirčiavimo daiktavardžių galūnė yra -ẹs, o galūninio kirčiavimo – 
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-ies (pêkẹs ~ pélkės, žolĩes ~ žols) (Zinkevičius 1966: žemėl. nr. 40, 44). kal-
bamojo linksnio fleksija kilusi iš senovinės lietuvių *-s . 

kaip rodo Ziwato analizė, xViii a. viduryje kretingiškių tarmėje fleksija -es < 
*-ēs dar skyrėsi nuo galūnės -ẹs < *-s, plg.: meyles 3312 < *-ēs ‘meilės’ ir ugnys 
904

19 < *-s ‘ùgnies’.
3. Vienaskaitos naudininko galūnės yra -ey ir -e = [e.], pvz.: O Diewy wyʃagalis, 

ne yʃzpaʃakitas dudu diekawones tawa ga l i b e y , teykies mun tą duty yʃz ʃawa gieribes, 
idant pyłnay galiećio słuźity ano ʃzwętay miłaʃzyrdiʃtey 2523–25; Cionay diwities galem 
yʃzgieribey yr m e y l e  Chriʃtuʃa Pona, jog dieł grieʃzna źmogaws ant tokie ʃmerte afie-
rawojos, yr atʃydawe 3003–5 .

kretingiškių vienaskaitos naudininko forma vartotina su -e. (pékê . ~ pélkei, 
žũolê . ~ žõlei), kuris monoftongizavosi iš *-ei (Zinkevičius 1980: 205; 1966: 90).

tikroji, t. y. žemaitiška vienaskaitos naudininko fleksija yra -e, o lytys su -ey 
(kaip ir anksčiau aptartų daiktavardžių kamienų) vertintinos kaip aukštaitinimo 
padarinys. dėl šios priežasties, matyt, naudininko formos su monoftongizuotu 
galūnės balsiu tekste itin retos20 . 

4 . Vienaskaitos galininko galūnė yra -y = [ẹ], pvz.: O unʃay mumis uźtą y amźy-
na ga r b y  pryimʃey 2413–14 . 

Lyginamojoje tarmėje vienaskaitos galininko galūnė sutampa su Ziwato tarmės 
galininko fleksija -ẹ (pêkẹ ~ pélkę, žũolẹ ~ žõlę). aptariamo linksnio ẹ kilusi iš 
senovinės *- (ẹn → - → -ẹ).

5 . Vienaskaitos įnagininko galūnė yra -y = [ẹ], pvz.: Ale ką tynay raśie, kalba 
ʃzwętas Ambraźiejus, jog raśie tus żodzius: żieme żiemy pakalba 12223–24 .

dabartinėje kretingiškių tarmėje vienaskaitos įnagininko galūnė -ẹ sutampa su 
galininku (pêkẹ ~ pélke, žũol ~ žolè). aptariamojo linksnio fleksija -ẹ sutrumpė-
jo iš senovinės *-ḗn (→ -én → -n → - → -ẹ). 

6 . Vienaskaitos inesyvo galūnės yra -ie, -iey, pvz.: Uźłaykity Priʃakimus Diewa, 
kurius pyldity reykałas, ne tyktay pagał zwyczjaws, ale pagał intencyes pryʃakitoje, tay 
ira, m e y l i e , yr pagał meyles 3298–11; Apey paʃtati Pona muʃu Jezusa Christuʃa, cieʃy 
Oktawiona Ciecoriaws: ne kurʃay Lentulus ʃzaliey Zidu ź i e m i e y  Heroda Karalaws 
Uriedniks, Senatuy yr wyʃay Roday Rima apraśie VIII19–21 .

dabartinėje ŠVŽk tarmėje aptariamojo linksnio galūnė -ie ~ -ė(je) (péke ~ 
pélkė(je), žũolê . ~ žole(jè)), kaip rodo tarmių tyrimai, iš seno sutapo su i ir prie-
balsinio kamienų vienaskaitos vietininku (dar žr. girdenis 1963: 34). dėl morfo-

19 apie Ziwato tarmės i kamieno daiktavardžių raidą žr. Vaičiakauskytė 20002a: 223–236. 
20 grafinį vienaskaitos naudininko variantą -e Ziwate turi tik septyni žodžiai, būtent, meyle 3004 ~ meilei, 

panele 73 ~ panelei, Pyłotiene 2143 ~ Pilotėnei, tarneyte 5316 ~ tarnaitei, zdraice 14515 ~ zdraicei, zwa-
yzde 32810 ~ žvaizdei, żieme 31028 ~ žemei.
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loginio trumpėjimo šis linksnis yra praradęs vieną skiemenį. aptariamojo linksnio 
galūnė yra antrinės kilmės. ji sudaryta iš senojo lokatyvo *žemēi + *én (rosinas 
2000: 179).

analizuojamame tekste tikroji kalbamojo linksnio fleksija, aišku, yra -ie, o for-
mos su -iey vertintinos kaip aukštaitinimo padarinys. 

7. daugiskaitos vardininko galūnė yra -es, pvz.: Z w a y z d e s  ira ʃzwętiejy Die wa, 
niejokios ʃzwyiʃibes grieʃznikams ne żićios 31014–15 .

kretingiškių tarmėje daugiskaitos vardininko lytis turi galūnę -ẹs (pêkẹs ~ pél-
kės, žũols ~ žõlės) (plg. Zinkevičius 1966: žemėl. nr. 44, 48). kalbamosios formos 
fleksija -ẹs sutrumpėjo iš *-ēs (*-ēs → *-es → -ẹs). 

Ziwato tarmėje, kaip matyti, daugiskaitos vardininko formos balsis e dar buvo 
nesusiaurėjęs. 

daugiskaitos šauksmininkas (kaip ir anksčiau analizuotų kamienų) sutampa su 
vardininku. 

8 . daugiskaitos kilmininko galūnė yra -,u, pvz.: Kaypo tawarćieys buʃte muku, 
teypo buʃete yr l i n k s m i b i u  2889–10 .

dabartinėje ŠVŽk tarmėje daugiskaitos kilmininko galūnės yra -u arba –u. 
(pê u ~ pélkių, žoũ . ~ žoli) ir nesiskiria nuo anksčiau aptartų daiktavardžių 
kilmininko fleksijos.

9 . daugiskaitos naudininko galūnė yra -iems, pvz.: Antra karuna wadinta ira 
Panelu, o ta Pa n e l i e m s  ira duta, apey kures gieda Bażnićia Szwęta 29414–16 .

Lyginamojoje tarmėje daugiskaitos naudininko galūnė sutampa su paliudyta 
Ziwate, t. y. yra -iems (pékems21 ~ pélkėms, žuolems ~ žolms). galūnė -iems ~ 
-ėms morfologiškai sutrumpėjusi iš senovinės lietuvių *-ēmus (*-ēmus → *-ēmọs → 
-iemọs → -iems). 

10. daugiskaitos galininko galūnė yra -es, pvz.: Kławʃeʃy Maria praʃydieima Elz-
bietas ʃzwętos, Elzbieta kławʃes praʃydieima ʃzwęćiawʃes Pannos; yr teyp dydes l i n k š -
m i b e s  paʃakoie wyina ąntray […] 209–12 .

dabartinėje kretingiškių tarmėje daugiskaitos galininko galūnė -ẹs (pêkẹs ~ 
pélkes, žũols ~ žolès) kildintina iš senovinės *-ḗs . Ziwato analizė rodo, kad balsis 
e, kaip ir daugiskaitos vardininko galūnėje, dar buvo nesusiaurėjęs. neseną šio 
balsio susiaurėjimą rodo kitų žemaičių turimas platus e. kaip jau minėta, iki šiol 
atvirasis e egzistavo šiaurės žemaičių – Žemaičių kalvarijos ir nevarėnų – apylin-
kėse. tas atvirasis e turimas tik vietoj kirčiuotų šalutiniu kirčiu buvusių akūtinių 
*-,ā ir *-ḗ (girdenis 2000a: 233–236, 321–323; dar plg. aleksandravičius 1963: 
111; būga 1958: 560).

21 apie tai, kad aptariamojo kamieno daiktavardžių daugiskaitos naudininkas gali turėti įnagininko kirtį 
ir priegaidę dar žr. Zinkevičius 1966: 235. 
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11 . daugiskaitos įnagininko galūnė yra -iemis, pvz.: O tąw awyneli walgity pra-
dieje, batus nu koju nuawe, ʃrienas par juʃe, ł a z d e l i e m i s  pasyrieme, nie wyina kawła 
neławżie 14316–18 .

Lyginamojoje tarmėje baritoninio kirčiavimo žodžių daugiskaitos įnagininkas 
(pékems ~ pélkiems) nesiskiria nuo daugiskaitos naudininko, o oksitoninio kir-
čiavimo žodžius nuo naudininko skiria tik priegaidė ir su ja susijęs atitrauktinis 
kirtis22 (žolĩems ~ žolm[i]s). daugiskaitos įnagininkas skyrėsi vienu skiemeniu 
nuo kitų paradigmos formų, todėl patyrė morfologinį trumpėjimą, t. y. galūnės 
balsis i yra išnykęs. tiesa, sutrumpėjusios formos analizuojamame tekste yra tik 
trys žodžiai: […] yr uźsłuzyje ant amźynu muku n e t e y ʃi b i e m s  ʃawa 32118–19; Jezu ʃas 
milawʃis kada yszwida Judośiu yʃz toła ateynanti, źidus ʃu miećieys, yr ʃu pachodn iems , 
tada budyna Apaʃztałus kalbiedamas […]16812–14; Yr kaypo Zwayz des ʃu żwayzd i ems 
ne tur wyʃas ligie ʃzwieʃuma terp ʃawęs, Sawle ʃu Mieneʃiu […] 31122–23. taigi xViii a. 
viduryje daugiskaitos įnagininko formos trumpėjo tik sporadiškai. Ziwato tarmėje 
daugiskaitos įnagininkas nuo naudininko skyrėsi galūninio balsio i buvimu. 

12. daugiskaitos inesyvo galūnė yra -ieʃy = [iesẹ], pvz.: Apey tą karunawoima 
ira G i e ʃm i e ʃy  Salamona paraśita 2067–8 .

dabartinėje ŠVŽk tarmėje daugiskaitos vietininko galūnė taip pat -iesẹ. kalba-
mojo linksnio forma buvo ilgesnė vienu skiemeniu už kitas paradigmos formas, 
todėl kretingos apylinkėse galūnė morfologiškai sutrumpėjo (pékes ~ pélkės(e), 
dubĩes ~ duobės(è)). 

Ziwato tarmėje aptariamojo linksnio forma (kaip ir kitų anksčiau aptartų kamie-
nų) dar buvo nesutrumpėjusi. 

MoteriŠkojo LinksniaViMo 
daiktaVardŽiŲ dViskaita

Ziwate, kaip ir visoje lietuvių kalboje, vartojamos moteriškojo linksniavimo (kaip 
ir apskritai viso vardažodžio, žr. Vaičiakauskytė 2002b: 62–66) daiktavardžių dvis-
kaitos vardininko, naudininko23, galininko ir įnagininko formos. tiesa, reikia pa-
minėti, kad nagrinėjamame tekste kelis kartus pavartotos dviskaitos kilmininko 
lytys. taigi analizuojamų daiktavardžių kamienų dviskaitos paradigma atrodo taip: 

V . dwy źwayzdy 208 ~ dv žvizd
K . dwyiu dyinu 1062 ~ dvjũ . dinũ .

22 tai galima teigti tik su išlyga, nes, kaip buvo ne kartą minėta, moteriškojo linksniavimo daiktavardžių 
daugiskaitos naudininkas gali turėti įnagininko kirtį ir priegaidę; dar plg. (Zinkevičius 1966: 243). 

23 analizuojamų kamienų daiktavardžių naudininko formų tekste nepasitaikė.
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g. dwy dyiny 1061, aby kojy 22414 ~ dv din, b ko

Įn. dwym gałwym 31119 ~ dvm glvm

1 . Moteriškojo linksniavimo tipo vardažodžių dviskaitos vardininko ir galininko 
linksnių galūnė yra -y = [ẹ], pvz.: Yr teyp par d w y  d y i n y  ape tay tilieje, yr tare 
po tam po dwyiu dyinu ʃawa Mokitynems: Eykiem y żidu żiemy 1061–3; Yr teypo ij 
yʃztæʃy kaypo ʃtriuna ant Lutnes, dydy wyny a b y  ʃzwæćiawʃy k o j y  pry kriżiaws pry-
muśie 22413–15; Patam ana ʃu uczćiwaʃty pakiele anà: yr teyp ʃiedieje aby ligiey, yr 
pradieje terp ʃawæs kałbiety d w y  ź w a y z d y  Dangaws, Motinas ʃzwætas 206–9 .

dabartinėje lyginamojoje tarmėje tiriamojo linksniavimo daiktavardžių dviskaitos 
vardininko ir galininko formos sutampa su paliudytomis Ziwate (dv žvizd ~ dvì 
žvaĩgždi). Moteriškosios giminės dviskaitos vardininko ir galininko fleksija -ẹ ~ -i 
kildintina iš senovinės lietuvių *- (plg. kazlauskas 1968: 130; dar žr. Zinkevičius 
1980: 181). 

2. dviskaitos kilmininko galūnė yra -u, pvz.: Yr teyp par d w y  d y i n y  ape tay 
tilieje, yr tare potam po dwyiu dyinu ʃawa Mokitynems: Eykiem y żidu żiemy 1061–3 .

dabartinėje kretingiškių tarmėje daiktavardžio dviskaitos kilmininko galūnė taip 
pat yra -u (dvjũ . bobu ~ dvijũ . bóbų) ir sutampa su aptariamų daiktavardžių 
daugiskaitos kilmininku.

3. dviskaitos įnagininko galūnė yra -ym = [ẹm], pvz.: Norint wyiny butum ʃwey-
kiy bu wy, kyty ułomny; rąku koju neturiejy; kuprotty, akły, d w y m  ga ł w y m , kietu-
riomis ko jomis [...] 31117–20 .

dabartinėje ŠVŽk tarmėje dviskaitos įnagininko galūnė taip pat -ẹm (dvm 
šà km ~ dvi šaki). dėl dviskaitos įnagininko kilmės ir raidos esama įvairių 
aiškinimų (plg. Mažiulis 1970: 209–218; Zinkevičius 1980: 198). Šiame straipsnyje 
laikomasi kazlausko hipotezės. taigi senosios dviskaitos įnagininko formų kamien-
galis yra vardininko ir galininko galūnė. seniausioji šio linksnio forma turėjo galū-
nę -ma, galbūt kilusią iš *-m (kazlauskas 1968: 128, 132; dar plg. aleksandravičius 
1967: 239; Zinkevičius 1966: 206). Veikiausiai kretingiškių aptariamosios dviskaitos 
forma yra morfologinės kilmės24 – žemaičiai įnagininko (kaip, beje, ir naudininko) 
galūnės vokalizmą priderino prie vardininko ir galininko galūnės vokalizmo. 

baigiant analizuojamo tipo daiktavardžių dviskaitos formų aptarimą galima teig-
ti, kad Ziwato laikais, kaip rodo pateikti pavyzdžiai, jau buvo vartojamos tokios 
moteriškojo linksniavimo tipo daiktavardžių dviskaitos formos, kokios vartojamos 
ir šiandien kretingiškių plote (dar plg. aleksandravičius 1963: 104). 

24 antanas salys šias kretingiškių dviskaitos formas bandė aiškinti fonetiškai, bet tam prieštarautų mote-
riškosios giminės vardažodžio galūnės -ẹm kilmė iš *ām; nepavyktų fonetiškai paaiškinti ir tokios 
formos kaip (dộm) gaidộm ‘(dviem) gaidžiam’, nes junginys *djă žemaičių tarmėje yra supriešakėjęs 
prieš kalbamųjų dvigarsių siaurėjimą (girdenis 2001: 430).
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IŠVaDOS

išanalizavus ir palyginus Ziwato tarmės ir ŠVŽk moteriškojo linksniavimo daik-
tavardžių kamienų paradigmas, galima daryti šias išvadas. 
1 . Ziwato tarmės ir ŠVŽk moteriškojo linksniavimo daiktavardžių paradigmų ly-

ginimas atskleidė, kad nuo xViii a. vidurio kretingiškių tarmėje esminių mor-
fologinių pokyčių neįvyko. tarmės morfologijos raida priklauso nuo morfolo-
gijos ir fonologijos reiškinių.

2. jau xViii a. viduryje kretingiškių tarmėje vyko moteriškojo linksniavimo daik-
tavardžių (kaip ir viso vardažodžio) neproduktyviųjų kamienų perėjimas į pro-
duktyviuosius.

3. tyrimas atskleidė, kad jau Ziwato tarmėje buvo sutapę daiktavardžių o ir ā ka-
mienų vienaskaitos įnagininko formos. 

4. jau xViii a. viduryje kretingiškių tarmėje moteriškojo linksniavimo daiktavardžių 
vienaskaitos vietininko (inesyvo) formos buvo patyrusios morfologinį trumpėji-
mą. daugiskaitos formos (kaip, beje, ir vyriškojo linksniavimo) dar netrumpėjo. 
Šiuo metu sutrumpėjusios kalbamosios lytys būdingos tik kretingos šnektai. 

5 . Ziwato analizė rodo, kad moteriškojo linksniavimo daiktavardžių daugiskaitos 
naudininko formos morfologiškai pakito iki xViii a. vidurio – tekste visuotinai 
vartojamos sutrumpėjusios lytys. 

6 . Ziwato tarmėje moteriškojo linksniavimo daiktavardžių daugiskaitos įnagininko 
formos nuo naudininko skyrėsi tik galūninio balsio i buvimu. Lyginamojoje 
tarmėje minėtas formas skiria tik priegaidė ir su ja susijęs atitrauktinis kirtis.

7. kaip rodo Ziwato analizė, xViii a. viduryje kretingiškių tarmėje ē kamieno 
daiktavardžių fleksija -es < *-ēs dar skyrėsi nuo galūnės -ẹs < *-s, plg.: meyles 
3312 < *-ēs ‘meilės’ ir ugnys 904 < *-s ‘ugnies’.

8. nagrinėjamame tekste dviskaitos formos retos, bet dėsningos. Ziwato laikais, 
kaip rodo pateikti pavyzdžiai, jau buvo vartojamos tokios moteriškojo linksnia-
vimo tipo daiktavardžių dviskaitos formos, kokios vartojamos ir šiandien kre-
tingiškių plote.
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nouns of feminine-type declension in 
the Ziwato of 1759 and the Morphological 
development of those nouns

s u M M a ry

the aim of the article was to research and describe the development of the feminine-type 
noun declension, with emphasis on the Ziwato of 1759, the written record of the 18th cen-
tury northern Zemaiciai of kretinga dialect. there are three kinds of stem identified in the 
feminine-type declension – ā and ā stems, and also ē stem in the Ziwato dialect. the first two 
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of the three stems are very much alike, the only difference being the palatalized consonant in 
the immediate post-stem position. as the present research proves, a very close similarity can 
be observed between the stems ā and ē in the Zemaiciai dialect.

the research presents an accurate and consistently carried out analysis of the aforementioned 
noun stems in terms of the study of their declension paradigms, and the obtained data were 
compared with the data of the present-day use in the northern Zemaiciai of kretinga dialect. 
with the help of the method of inner reconstruction, the following points were disclosed and 
given solid grounding: the origin of noun inflections, some processes in the historical develop-
ment of proper names, causes and motives for change. the method of comparative study ena-
bled us to present the reconstructed morphology of nouns of the feminine-type declension in 
the northern Zemaiciai of kretinga dialect of the mid-eighteenth century.

the thorough study and the subsequent analysis carried out provide sufficient grounds to 
state that that singular locative case forms of the feminine-type declension in the northern 
Zemaiciai of kretinga dialect in the 18th century had already undergone the processes of 
morphological reduction. although the forms of plural locative cases had not as yet been re-
duced. in the present-day use, reduced forms of this kind are typical only of the sub-dialect 
of kretinga. the comparative study of the data of the Ziwato dialect and of the northern 
Zemaiciai of kretinga dialect revealed that in the Ziwato dialect, in the nouns under discus-
sion, the stems of the plural instrumental case and dative case forms differed only in the pres-
ence of the final vowel i. in the present-day dialect of kretinga, in the feminine-type declen-
sion, these noun forms are differentiated only by the tonic accent and, related to it, the 
fronting of the stress shift. thus, it is evident that the plural dative forms in the Ziwato dialect 
had already been morphologically reduced. with reference to the nouns of the ē stem, it should 
be noted that the inflection of the nouns of the ē stem speaks for the fact that in the mid-18-
th century, in the dialect of kretinga, the inflection -es < *-ēs still differed from the inflection 
-ẹs < *-s, cf.: meyles 3312 < *-ēs ‘meilės’ and ugnys 904 < *-s ‘ugnies’.

Įteikta 2012 m. rugpjūčio 2 d.

sonata Vaičiakauskienė
Lietuvos edukologijos universitetas
Taraso Ševčenkos g. 31, LT-03111 Vilnius, Lietuva
sonata.vaiciakauskiene@vpu.lt 
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 e s M i n i a i  Ž o d Ž i a i :  geolingvistika, lietuvių tarmių klasifikacija, Lietuvių kalbos atlasas, 
gyvenamųjų vietovių (punktų) tinklas.

 k e y w o r d s : geolinguistics, classification of the Lithuanian dialects, atlas of the 
dialects, point network.

danguoLė MikuLėnienė 
Lietuvių kalbos inst i tutas 
Mok s l i n i ų  t y r imų  k r yp t y s: geolingvistika, baltų kalbų dialek-
tologija, sinchroninė ir diachroninė akcentologija, morfonologija, kal-
bos istorija, lietuvių kalbotyros istorija.

LietuViŲ tarMiŲ tinkLas: 
jo iŠtakos ir oPtiMiZacija
network of Lithuanian dialects: 
the sources and optimisation

a n otac i ja

geolingvistikos pradžia Lietuvoje sietina su kalbininko antano salio veikla. straipsnyje pateikia-
ma argumentų, įrodančių, kad Lietuvių kalbos atlaso (1977–1991) kūrėjai iš esmės rėmėsi salio ir jo 
talkininkų įdirbiu: jie naudojosi tuo pačiu, tačiau kiek pakoreguotu gyvenamųjų vietovių tinklu. 

Lietuvių kalbos atlaso punktų tinklas nepakito ir įsitvirtinus dabartinei lietuvių tarmių kla-
sifikacijai. taip buvo palikta galimybė tolesnei lietuvių tarmių raidos stebėsenai ir tyrimams.

a n n otat i o n

the beginnings of geolinguistics in Lithuania is linked with the activities of the linguist 
antanas salys. the article presents arguments that prove that the authors of the Lietuvių kalbos 
atlasas (atlas of the Lithuanian Language, 1977–1991) mostly drew on the work of salys and 
his colleagues: they used the same network of settlements, which they modified a little. 

the net of the points of the atlas did not change with the contemporary classification of 
Lithuanian dialects. in this way the possibility to further observe and study the development 
of Lithuanian dialects remained.

Pamatinis lietuvių geolingvistikos veikalas Lietuvių kalbos atlasas (1 . Leksika – 1977, 
2. Fonetika – 1982, 3. Morfologija – 1991)1 lietuvių tarmes pateikė 376 žemėla-

piais ir jų komentarais. iš viso apibūdinta apie 560 kalbos reiškinių, pateikta per du 

1 už šį veikalą 1994 m. Lietuvių kalbos atlaso autoriams (kaziui Morkūnui, aloyzui Vidugiriui ir kt.) 
buvo įteikta Lietuvos respublikos mokslo premija.
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tūkstančius įvairiausių tarminių duomenų iš viso lietuvių kalbos ploto, surinkta per 
700 000 kartotekos kortelių (Lka i 11–12, Morkūnas 1980: 45–46, bka 2009: 41). 
tačiau paties šio veikalo rašymo istorija iki šiol menkai žinoma. ypač mažai tirta 
Lietuvių kalbos atlaso priešistorė: parengiamieji ir organizaciniai darbai, medžiagos 
rinkimo ir kaupimo instrukcijos, metodinis ir metodologinis tyrėjų parengtumas. 

Šio straipsnio tikslas – mokslo visuomenei pateikti informacijos, kuri ne tik 
išsamiau supažindintų su Lietuvių kalbos atlaso rengyba, bet ir patikslintų jau turi-
mus duomenis apie geolingvistikos pradžią Lietuvoje. tyrimo objektas – tarmių 
medžiagos registracijos įrašai, knygose saugomi Lietuvių kalbos instituto kalbos 
istorijos ir dialektologijos skyriaus tarmių archyve. 

apibendrinant analizės duomenis remtasi kompiuterinės kartografijos metodu. 

LIETUVIŲ KALBOS ATLASO 
rengybos istorija: ŠaLtiniai

Lietuvių kalbos atlasas. nors lietuvių tarmėtyros darbai pradėti organizuoti 
vos įsteigus Lietuvių kalbos institutą, kurį laiką manyta, kad lietuvių tarmių tinklas 
sietinas su duomenų Lietuvių kalbos atlasui rinkimu ir tuomet sudarytas pagrindi-
nio žodžių geografijos žemėlapio projektas (Mikulėnienė 2008: 17–18). 

Lietuvių Kalbos atlaso „Įvade“ yra nemaža tai patvirtinančių užuominų, pavyzdžiui: 
„Lietuvių kalbos atlaso“ rengimas – daug jėgų, laiko ir lėšų reikalaujantis darbas, kuriam 
sąlygos sudarytos tik tarybų valdžios metais. Pagal specialią programą 1950 m. pradė-
tas sistemingas atlaso medžiagos rinkimas iš visų lietuvių kalbos tarmių (daugiau kaip 
700 gyvenamųjų punktų) truko beveik du dešimtmečius“ (Lka i 5). tuometiniame 
Lietuvos tsr plote tarmių medžiaga buvo rinkta iš 703 (vėliau 704) gyvenamųjų 
punktų (vieną nuo kito skyrė maždaug 10–12 km). Pačioje darbo pradžioje (taigi ga-
lima suprasti, kad penktajame dešimtmetyje) buvo atlikta ir tirtinų gyvenamųjų punk-
tų numeracija: pradėjus ją nuo šiauriausių gyvenamųjų punktų, kiek galima, laikytasi 
„horizontaliosios linijos“ su didėjančiais eilės numeriais rytų kryptimi (Lka i 11). tai 
rodytų, kad Atlaso pradžia laikytinas xx a. penktasis dešimtmetis.

Vis dėlto iš šio aprašo nematyti, kas ir kada nustatė tokį punktų skaičių; kas 
parinko gyvenamąsias vietoves ir atliko punktų numeraciją; kodėl pasirinktas 10–
12 km. atstumas tarp paskirų punktų; kas nurodė visą duomenų pateikimo žemė-
lapiuose tvarką. taigi daugiau duomenų ieškotina jau kituose šaltiniuose. 

„Lietuvių kalbos atlasas“. Prospektas, kartografavimo ir komentarų rašymo 
instrukcija2. Pirmiausia tai – nedidelis rankraštis, datuotas 1968 m. jame apibū-

2 toliau tekste trumpinamas (Pkki).
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dinti visi galimi tarminės medžiagos šaltiniai. tai, pasak autorių: 1) kartoteka, pagal 
Programą kaupiama nuo 1950 m. (iš 706 gyvenamųjų punktų); 2) studentų, gim-
tosios tarmės atstovų, praktikos metu surinkta medžiaga; 3) tarminiai tekstai, užra-
šyti arba įrašyti į magnetofono juostelę; 4) didysis Lietuvių kalbos žodynas; 5) pas-
kirų autorių monografijos, straipsniai, studijos (Pkki 8). 

Šiame dokumente galima rasti ir daugiau vertingos informacijos – pavyzdžiui, 
sužinoti, kad Atlaso žemėlapių eskizai braižyti 1957 m. kontūriniame žemėlapyje 
(jį spausdino Lietuvių kalbos ir literatūros instituto spaustuvė). o maketavimui 
taikytas jau kitas kontūrinis Lietuvos tsr žemėlapis, atitinkantis 1968 m. Lietuvos 
tsr administracinio suskirstymo žemėlapį, kurio mastelis 1 : 600 000 (Pkki 5). 

smulkiai aptariami kalbos reiškinių kartografavimo dalykai: pateikiamos sutar-
tinių ženklų sankaupos (žr. 1 pav.). 

1  PaV.  Lietuvių kalbos atlasui parengtos vienos sutartinių ženklų sankaupos pavyzdys

atkreiptinas dėmesys į čia pat aptariamą ženklų vartojimo eiliškumą, bendrinei 
lietuvių kalbai ir tarmėms priklausančių duomenų žymėjimą ir pan. iš 1 ir 2 pav. 
matyti, kad bendrinės lietuvių kalbos faktams buvo nutarta taikyti užtušuotus (ar 
beveik užtušuotus) sutartinius ženklus, o tarminiams – neužtušuotus, žr. 2 pav. 

2  PaV.  bendrinės lietuvių kalbos ir tarmės duomenų žymėjimo pavyzdys

Šiame dokumente taip pat aiškiai nurodyta ir tai, kad Lietuvių kalbos atlasas bus 
sudarytas, „remiantis Lietuvos tsr Mokslų akademijos Lietuvių kalbos ir literatū-
ros instituto turima tarmine medžiaga, surinkta tarybų valdžios metais pagal Prog-
ra mą“3 (PKKI 1). 

3 čia minima 1951 m. išleista Lietuvių kalbos atlaso medžiagos rinkimo programa (autoriai juozas balči-
konis, borisas Larinas, juozas senkus; antrasis leid. – 1956 m.)
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taigi ši citata turėjo išsklaidyti paskutines autorės abejones dėl apytikrio tarmių 
tinklo sudarymo laikotarpio, tačiau surinkta medžiaga rodo ką kita. 

„1942–1943 m. atsakytų apklausos lapų (žodžių geografijai) registracija“. 
Lietuvių kalbos instituto kalbos istorijos ir dialektologijos skyriaus archyvuose 
rastas aplankas, kuriame suregistruoti 1942–1943 m. gauti atsakymai į antano 
salio anketos Apklausas 1 klausimus4 . 

Į segtuvą metaline sąsaga iš viso susegtas 61 ketvirtojo formato puslapis. Punk-
tų sąrašas pradedamas antrajame, nenumeruotame, puslapyje, kuris autorių buvo 
laikytas pirmuoju. Paskutinis puslapis taip pat nenumeruotas, paliktas tuščias. Pir-
masis puslapis atlieka vidinio viršelio (priešlapio) funkciją: puslapio viduryje iš-
spausdintas sąrašo pavadinimas. kiti puslapiai numeruoti eilės tvarka: numeris ra-
šytas viršuje, per vidurį. 

išsamesnė registracijos lapų analizė rodo, kad senasis tarmių tinklas sudarytas 
administraciniu teritoriniu principu: pirmiau nurodomas valsčius, paskui – kaimas. 
Pavyzdžiui, dabartiniam tirkšli punktui (Lka 33) seniau priklausė daugiau ne-
toli esančių gyvenamųjų vietovių: naikia, kručia, spurgana (2), Meinõriai ir, 
žinoma, patys tirkšlia; Šaki punktui (Lka 512) – Pùskepaliai, Papartyna, ar-
žuo lupia, Vilkẽliškiai, kiaulupia, būdviẽčiai, ritinia ir Šakia. 

iš viso salio klausimyno registracijos lapuose surašyti 704 gyvenamieji Lietuvos 
teritorijos punktai ir 9 punktai, žymėti romėniškais skaitmenimis, už Lietuvos 
ploto ribų (jų – matyti iš numeracijos – iš viso būta 13). 

Lka duomenys rinkti iš tiek pat vietovių (žr. šio straipsnio skirsnį „Lietuvių 
kalbos atlasas“). Panagrinėjus sąrašą smulkiau, jau plika akimi matyti, kad dau-
gelis punktų nesiskiria – ir tie, iš kurių gauta ir įregistruota salio anketos atsa-
kymų, ir tie, kurie, pasak instrukcijos autorių, turėjo būti įsteigti „tarybų valdžios 
metais“. 

Vadinasi, daugelio punktų ir jų skaičiaus sutapimas gali būti neatsitiktinis: ko 
gera, šeštojo dešimtmečio ir vėlesni Lietuvių kalbos atlaso kūrėjai pritaikė salio 
anketai sukurtą tarminį tinklą ir juo naudojosi. 

Kiti šaltiniai. turimi duomenys rodo, kad sisteminiam tarminių duomenų rin-
kimui rengtasi gerokai iš anksto. rimtų kolektyvinių ketinimų būta dar prieš karą. 

Štai kalbininko Mindaugo Šinkūno neseniai aptiktas šaltinis liudija, kad to me-
to Lietuvos kalbininkai rengėsi kurti ir leisti Lietuvių kalbos tarmyną . tai turėjo 

4 ant segtuvo, kurio viršelyje išspausdinta „Дело no....“, nežinomo asmens ranka mėlynu rašalu užrašyta: 
„1942–1943 m. atsakytų apklausos lapų (žodžių geografijai) registracija“. kiek žemiau priklijuotas lape-
lis su užrašu „registracijos“. Žodis užrašytas didžiosiomis raidėmis ranka. rašyta juodos spalvos rašalu. 
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būti mokslinis žurnalas ar kitas tęstinis leidinys (schrijnen 1933: 77)5. informaci-
joje nurodoma, kad jis yra spausdinamas („das erste helf ist im druck“), tačiau 
nei autorius (ar autoriai), nei leidinio pavadinimas nenurodomi. kad ši informaci-
ja pasidarytų aiškesnė, šiuos šykščius bibliografijos duomenis turi papildyti kiti, 
tačiau galbūt ne visiems žinomi lietuvių tarmėtyros istorijos faktai.

net kelerius metus (1931–1933 m.) Vytauto didžiojo universitete vyko Švieti-
mo Ministerijos organizuoti nemokami kursai tarmėms tirti. jiems vadovavo jurgis 
gerulis, klausytojus mokęs tarminius faktus užrašinėti 1925 m. priimta tarptautine 
fonetine kopenhagos transkripcija (Morkūnas 2000: 283tt). kaip rodo iki šiol išli-
kę kursų klausytojų sąrašai, kursus lankė keturios grupės (po 10–13 klausytojų). 
kursų pabaigoje buvo pasirašomas pasižadėjimas „aprašyti savo tarmę ir spaudai 
paruoštą raštą be atlyginimo įteikti Švietimo Ministerijai“ (Morkūnas 2000: 287). 
Pasižadėjimą kursų dalyviai tvirtino parašais6. gerulio kursų klausytojai – Petras 
jonikas, izabelė Matusevičiūtė, elzbieta Mikalauskaitė ir kt. – įvykdė duotą pažadą 
(plačiau Morkūnas 2000: 288–289). 

Morkūno (2000: 288) teigimu, kursų klausytojų parengti gimtųjų tarmių apra-
šai turėjo tęsti paties gerulio pradėtą seriją Lietuvių kalbos tarmės. Pirmasis sąsiu-
vinis (šių dienų vertinimu, knyga) buvo gerulio ir christiano stango parengtas 
aprašas Lietuvių žvejų tarmė Prūsuose (gerullis, stangas 1933)7. Štai kodėl minėto-
je bibliografinėje informacijoje gerulis nenurodė spausdinamo tęstinio leidinio 
autorių ir sąsiuvinio pavadinimo. 

kursų klausytojams gerulio ir christiano stango leidinys buvo puikus pavyzdys, 
kaip tokį darbą atlikti. netrukus gimtosios tarmės fonetikos ir morfologijos aprašą 
Pagramančio tarmė pateikė Petras jonikas, diplominius darbus parašė Matusevičiū-
tė, Mikalauskaitė ir kiti. taigi dar prieškariu formavosi kelios lietuvių dialektolo-
gijos kryptys: aprašomoji ir geolingvistinė. 

aprašomoji dialektologijos kryptis buvo išlaikyta ir po antrojo pasaulinio karo. 
1946–1950 m. Lietuvių kalbos instituto darbo plane ji atspindėta atskira tema 
„Lietuvių kalbos tarmių aprašymas“ (temos vadovas – tikrasis Ma narys balčikonis), 
plačiau žr. Mikulėnienė 2008: 21.

5 autorė nuoširdžiai dėkoja dr. Mindaugui Šinkūnui, pasidalijusiam šia svarbia informacija, ir habil. dr. 
jolantai gelumbeckaitei už Vokietijos bibliotekose surastą šaltinį. 

6 Pasižadėjimų neparašė vienas kitas užsienietis ir visi paskutinės ketvirtosios grupės klausytojai. kursai 
jiems vyko trumpiau (tris, o ne šešias) savaites, todėl gali būti, kad mokymosi procesas liko neužbaig-
tas (plačiau žr. Morkūnas 2000: 284–288). 

7 knygos viršelio apačioje, kur nurodyta knygos išleidimo vieta ir metai, didžiosiomis raidėmis dar pa-
rašyta: „ŠVietiMo Ministerijos knygŲ LeidiMo koMisijos Leidinys, 379 no“.
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o geolingvistinė lietuvių dialektologijos kryptis pirmiausia sietina su salio an-
keta, kurios paskirtis buvo aiškiai apibūdinta – „žodžių geografijai“. jau pats salio 
anketos pavadinimas Apklausas 1 rodo, kad jų ketinta sukurti daugiau. taigi ir 
1946–1950 m. Lietuvių kalbos instituto darbo plane ši kryptis formuluota kaip 
savarankiška tema „kalbinė geografija“. jos anotacijoje rašoma: „Pagaminta tik vie-
na anketa, bet ji nebaigta, apklausinėti duomens nesuklasifikuoti“ (cit.: Mikulėnie-
nė 2008: 22). nenurodytas ir temos vadovas. 

taigi prieš pradedant vietinių gyventojų apklausą, tarmių tinklas jau turėjo 
būti sudarytas. todėl lietuvių geolingvistikos ištakos keltinos netgi ne į antrojo 
pasaulinio karo laikotarpį, kai pirmieji tarminiai duomenys jau buvo renkami sis-
temiškai, o į dar senesnius laikus – į ketvirtąjį xx a. dešimtmetį. 

faktiškai lietuvių geolingvistikos pradžia galėjo sutapti su tuometės Švietimo 
Ministerijos organizuotais kursais.

gretinaMoji LIETUVIŲ KALBOS ATLASO 
Ir APKLAUSO 1 PunktŲ anaLiZė

Žodžių geografijos duomenų, surinktų ir užrašytų antrojo pasaulinio karo me-
tais per palyginti trumpą laikotarpį – 1942–1943 m.8, buvo tikrai daug ir iš dau-
gelio vietovių. 

tai rodo, pavyzdžiui, kiškio pavadinimų paplitimo žemėlapis (žr. 3 pav.). 
tarminiai Apklauso 1 duomenys pradėti kartografuoti tik pačioje xx a. pabai-

goje (plačiau žr. Pranskūnaitė 1993; 1994; 1997; geržotaitė 2011), tačiau ir iš jų 
registracijos sąrašo matyti, kad atsakymai į šios anketos klausimus užrašyti daugiau 
kaip iš 1 500 vietų9. kazio Morkūno liudijimu, „antrasis pasaulinis karas sutruk-
dė baigti šį, daugiausia mokytojų ir vyresniųjų klasių mokinių pagalba vykdytą, 
darbą“ (Lka i 10), tačiau jau ir iš to, kiek daug tarminės medžiagos tuo metu 
buvo surinkta, galima spręsti, kad rinkėjai dirbo tikslingai, t. y. jau turėjo sukur-
tą lietuvių tarmių tinklą.

taigi Lietuvių kalbos atlaso kūrėjams nereikėjo jo kurti iš naujo: šeštojo de-
šimt mečio dialektologai galėjo remtis salio sudarytuoju tirtų gyvenamųjų vieto-
vių sąrašu. 

8 apie tai galima spręsti iš turimų Apklauso 1 egzempliorių spausdinimo datos: pirmojo puslapio apa-
čioje smulkiomis raidelėmis parašyta: „sp. „Švyturys“, Vilnius – 1942“. Pirmieji, bandomieji, atsakymai 
įregistruoti dar 1941 m., bet jų būta labai mažai. 

9 kaip rašoma Lietuvių kalbos atlase (Lka i 10), „ne iš visų lietuvių kalbos tarmių ir šnektų tolygiai. 
beveik visiškai nebuvo atsakymų iš klaipėdos krašto (užpildyta po 1 anketą iš klaipėdos ir Šilutės 
apskričių)“. tai bus nulėmusi sudėtinga politinė ir istorinė šio krašto situacija.
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3  PaV.  kiškio pavadinimai lietuvių tarmėse (remiantis salio Apklausas 1 anketos atsakymų 
duomenimis)10 

tuo akivaizdžiai įsitikinta vykdant Visuotinės dotacijos projektą Šiuolaikiniai 
geolingvistikos tyrimai Lietuvoje: punktų tinklo optimizacija ir interaktyvioji tarminės 
informacijos sklaida11, kai buvo atlikta kartografinė visų Lka punktų patikra12. Į 
vieną žemėlapį sukėlus salio Apklauso 1 registracijos duomenis ir Lietuvių kalbos 
atlaso punktus, matyti, kad daugelio gyvenamųjų punktų numeracija sutampa13 .

10 Žemėlapį sudarė Lietuvių kalbos instituto kalbos istorijos ir dialektologijos skyriaus jaunesnioji moks-
lo darbuotoja Laura geržotaitė. 

11 Projekto nr. VP1-3.1-ŠMM-07-k-01-028; vykdančioji institucija – Lietuvių kalbos institutas, projek-
to vadovė prof. dr. danguolė Mikulėnienė, plačiau žr.: http://www.tarmes.lt. dar žr. (aliūkaitė 2011, 
kalėdienė 2011). 

12 kartografinę patikrą atliko Lietuvių kalbos instituto kalbos istorijos ir dialektologijos skyriaus darbuo-
tojai Laura geržotaitė, dr. aušra kaikarytė, dr. Mindaugas Šinkūnas.

13 gretinimo pagrindas – Lietuvos kelių atlasas (Vilnius: briedis, 2010, 178 p.). Mastelis: 1 cm – 1,2 km.
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Pavyzdžiui, šiaurės žemaičių telšiškių plote sutampa beveik trečdalis Apklauso 1 
ir Lietuvių kalbos atlaso punktų (žr. priedo 1 lentelę). Vienas iš jų, pavyzdžiui, 
dabartinis tirkšlių punktas (Lka 33), atitinka tris salio Apklauso atsakymų regis-
tracijos knygoje tuo pačiu numeriu pažymėtas vietoves – kručiùs, spùrganus ir 
tirkš liùs (žr. priedo 1 lentelę). 

ypač akivaizdžiai Lietuvių kalbos atlaso punktų ir salio tarmių tinklo punktų 
sutapimas išryškėja tada, kai pasirinktos vietovės „užklojamos“ vienos ant kitų (žr. 
5 pav.). tada akivaizdžiai matyti, kad jos geografiškai iš esmės sutampa ar išsidės-
čiusios labai nedideliu atstumu (žr. 4 pav.). 

4  PaV.  tirkšli punktas (Lka nr. 33) ir jam priklausiusios gyvenamosios vietovės14

Panašus sutampančių punktų santykis išlaikytas ir vakarų aukštaičių šiauliškių 
plote (žr. priedo 2 lentelę), šiek tiek didesnis – pietų aukštaičių teritorijoje (žr. 
priedo 4 lentelę), o rytų aukštaičių kupiškėnų jis net šiek tiek mažesnis – (žr. prie-
do 3 lentelę), plg. 5 pav.

Šiaurės žemaičiai 
telšiškiai

Vakarų aukštaičiai 
šiauliškiai

rytų aukštaičiai 
kupiškėnai

Pietų 
aukštaičiai

sutampančių 
punktų skaičius 20 23 9 28

Patarmės 
punktų skaičius 55 65 19 87

sutampančių 
ir nesutampančių 
punktų santykis

2,75 2,8 2,1 3,11

5  PaV.  sutampančių Lietuvių kalbos atlaso ir antano salio Apklauso 1 punktų santykis

14 didžiaisiais skaitmenimis pažymėtas dabartinis Lietuvių kalbos atlaso punktas, mažesniais – a. salio 
Apklauso 1 atsakymų registracijos knygoje tuo pačiu numeriu pažymėtas vietovės.
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taigi nesunku apskaičiuoti, kad sutampa maždaug trečdalis Lietuvių kalbos at-
laso ir antano salio Apklauso 1 punktų: tai rodo sutampančių ir nesutampančių 
punktų santykių vidurkis (2,69)15 . 

gali būti, kad viena kita gyvenamoji vietovė pasirinkta vėliau, t. y. jau po an-
trojo pasaulinio karo – pavyzdžiui, kučinai (Lka nr. 683). registracijos lapuose 
šios vietovės nėra. tačiau tuo pačiu 683 numeriu pažymėti aplinkiniai kaimai – 
kaimẽliai, Šulinẽliai (žemėl. Šulneliai), Miškniai, priklausę Lazdjų valsčiui, ir 
galsta, gudẽliai, Vytauta, tuo metu priklausę Veisiej valsčiui, žr. 6 pav. 

6  PaV.  kučinų punktas (Lka nr. 683) ir jam priklausiusios gyvenamosios vietovės 

Vadinasi, po antrojo pasaulinio karo, Lietuvoje praūžus žemės ūkio kolektyvi-
zacijai, trėmimams ir melioracijai, salio tarmių tinklas buvo koreguotas ir tikslin-
tas. kadangi baigiantis karui lietuvių geolingvistikos kūrėjas antanas salys pasi-
traukė į vakarus, penktajame dešimtmetyje ir vėliau Lietuvių kalbos atlaso kūrėjai 
jo nuopelnų minėti negalėjo, tačiau moksliniu palikimu pasinaudojo. 

LIETUVIŲ KALBOS ATLASO 
PunktŲ tinkLo oPtiMiZaViMas

Šiandien dar sunku tiksliai pasakyti, kiek kartų per keliasdešimties metų laiko-
tarpį Lietuvių kalbos atlaso punktai buvo keičiami ar kitaip koreguojami. 

15 Visi patikros duomenys bus paskelbti numatomame išleisti atlase XXI a. pradžios lietuvių tarmės: geo-
lingvistinis ir sociolingvistinis tyrimas (žemėlapiai ir jų komentarai).
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tiesa, kai kurios atliktos korekcijos nedidelės – kai kurie punktai sustambinti, 
paliekant tik stambiausios gyvenamosios vietovės pavadinimą: pavyzdžiui, Paplės 
punktas (47 Lka) prieškary buvo apėmęs kur kas didesnį plotą – Šliškių, jonáičių, 
Žili, gendvliškių, dragnių, Latvãlių (dab. Latvẽlių) kaimus, žr. 1 lentelę. tokie 
punktai dabartinių tyrėjų laikomi sutampančiais. 

sprendžiant iš šiandien turimos medžiagos, bene daugiausia numeracijos pa-
tikslinimų ir keitimų atlikta 1970 m., kai Lietuvių kalbos atlaso medžiaga buvo 
rengiama spaudai, – skyriaus posėdžio protokole užfiksuoti 155 pakeitimai – taigi 
pakoreguota beveik penktadalis punktų. kaip rodo turima medžiaga, koreguota 
minimaliai (žr. 1–4 lenteles), iš esmės nekeičiant paties tinklo. 

tai ypač svarbu, jei turėsime galvoje, kad įsitvirtinus dabartinei lietuvių tarmių 
klasifikacijai (girdenis, Zinkevičius 1966, Zinkevičius 1966: 13–17) pakoreguotasis 
punktų tinklas išliko. taip buvo palikta galimybė tolesnei lietuvių tarmių raidos 
stebėsenai ir tyrimams.

IŠVaDOS
 
straipsnyje aptarti šaltiniai ir išvardyti argumentai patvirtina hipotezę, kad Lie-

tuvių kalbos atlaso gyvenamųjų vietovių tinklo pamatas buvo sukurtas dar prieš 
antrąjį pasaulinį karą, kai antano salio ir jurgio gerulio iniciatyva buvo rengia-
masi „kalbos geografijos“ tyrimams. 

Po antrojo pasaulinio karo salio tarmių tinklas buvo pakoreguotas ir patikslin-
tas. tačiau Lietuvių kalbos atlaso kūrėjai paliko nepakeistus svarbiausius jo atrami-
nius taškus. dėl to pirmojoje tarmių chrestomatijoje (Lkt), pateikiant tarminius 
tekstus pagal Lka punktus, taip pat dar laikytasi salio tarmių skirstymo (salys 
1933, 1992: 289–318).

dabartinė lietuvių tarmių klasifikacija nepakeitė geolingvistinės Lietuvos situa-
cijos: tarmės perskirstytos pagal fonetinių ypatybių pluoštus, patikslinti patarmių ir 
šnektų pavadinimai, tačiau pats tinklas liko nepajudintas. todėl iki šiol jame galima 
įžvelgti ikikarinio administracinio-teritorinio skirstymo pėdsakų. 
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Priedas

1  L e n t e L ė .  sutampantys šiaurės žemaičių telšiškių punktai (Lietuvių kalbos atlaso ir 
antano salio Apklauso 1 duomenimis)

Punk-
to nr. 
1942–
1943 m.

regist-
racijos 
eilės 
nr. 

Valsčius kaimas LKa 
punk-
to nr. 

Vietovė

3 86 Mažeikių knabikų [knabikai] 3 knabikai
4 85 Laižuvos auksūdžio [auksūdys]

Laižuvos mst.
4 Laižuva

5 83 akmenės klykolių 5 klykoliai
13 84 ylakių skliaustės [skliaustė] 13 skliaustė
14 90 Židikų Petraičių

kražiškių [kražiškiai]
Pakvistės [Pakvistis]
račalių [račaliai]
ukrinų (2) [ukrinai]

14 Židikai

17 86 Mažeikių reivyčių
kalnėnų
Mažeikių m. (3) ?16

urvikių

urvikiai

29 65 skuodo Luknės [Luknės]
Pakalniškių [Pakalniškiai]
Puotkalių [Puodkaliai]
skuodo mst. (2)
Žirnikų ?

29 skuodas

30 65 skuodo kaukolikų [kaukolikai]
Šarkės [Šarkė]

30 Šarkė

31 84 ylakių kadžių [kadžiai]
stripinių [stripiniai]
augzelių [augzeliai] 
ylakaičių [ylakaičiai]
gedrimų [gedrimai]
ylakių mst.

31 ylakiai

33 88 tirkšlių kručių [kruciai]
spurganų (2) [spurganai]
tirkšlių

33 tirkšliai

16 registracijos knygoje prie kai kurių kaimų padėti klaustukai. jie palikti ir čia. Laužtiniuose skliaustuo-
se pateikiami klaustukais pažymėti neaiškūs dabartiniai vietovių pavadinimai.
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Punk-
to nr. 
1942–
1943 m.

regist-
racijos 
eilės 
nr. 

Valsčius kaimas LKa 
punk-
to nr. 

Vietovė

40 61 Mosėdžio budrių [budriai]
daukšių [daukšiai]
Šatraminių [Šatraminiai]
Šerkšnių [Šerkšniai]

40 Mosėdis

41 65 ylakių Vabalių 41 Vabaliai
42 87 sedos Laumių [Laumės]?

Mockaičių ?
Puokės

42 Puokė, 
barstyčiai

43 87 sedos domėnų [domėnai]
Pagardės [Pagardė] ?
sedos m.
užbradumės [užbradumė]
Žydvario*

43 seda

47 162 Papilės Papilės (2)
Šiliškių
jonaičių
Žilių [Žiliai]
gendviliškių [gendviliškės]
draginių
Latvalių [Latveliai]

47 Papilė

66 207 alsėdžių Šarnelės (2) [Šarnelė]
Žem. kalvarija

66 Žemaičių 
kalvarija 
(Varduva)

96 207 alsėdžių Šlečkų [Šlečkai]
dyšlių [dišliai]
ylių

96 alsėdžiai

99 170 tryškių balsių [balsiai]
Medlaukio [Medlaukė]
stakminių [stakminiai]
Padegupio [Padegupis]

99 tryškiai

128 203 telšių burnių 
džiuginėnų
Paežerės
rubežaičių
stulpinų 
telšių mst. (2)

128 telšiai, 
Viešvėnai

160 199 Luokės Pašatrijos [Pašatrija]
barvydžių [barvydžiai]

160 Luokė
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2  L e n t e L ė .  sutampantys vakarų aukštaičių šiauliškių punktai (Lietuvių kalbos atlaso ir 
antano salio Apklauso 1 duomenimis)

Punk-
to nr. 
1942–
1943 m.

regis-
tracijos 
eilės 
nr. 

Valsčius kaimas LKa 
punk-
to nr. 

Vietovė

7 173 Žagarės Petraičių 
Žagarė
Žiurių [Žiuriai]
Veršių
daukšių

7 Žagarė

22 165 skaistgirio skaistgiris [skaistgirys] 22 skaistgirys

48 156 kruopių baužų 48 kruopiai

103 152 gruzdžių ratkūnų*
Šipylių bžnt. [Šiupyliai]
Lukošaičių
Žiogų 

103 Lukošaičiai

104 152 gruzdžių Žiogų 
dimšių [dimšiai]
karvelių

104 dimšiai

196 160 Padubysio karpiškių [karpiškiai]
kautučių*
Minaičių [Minaičiai]
Pakapės
Žilakių [Žylakiai]

196 Pakapė

228 168 Šiaulėnų Petrošių ?
Mumšelio [Mumšilis]?
kunigiškių [kunigiškiai] 
krutinės [krūtinė] 
kleiviškių*
jasaičių

228 Šiaulėnai

261 45 grinkiškio Šaukoto 261 Šaukotas

262 43 baisogalos Paberžių [Paberžiai] 262 Legečiai

264 43

45

baisogalos

grinkiškio

Paberžių [Paberžiai]
Šilalių (2) [Šileliai]
simoniškių [simoniškiai]
kubiliūnų

264 baisogala

297 46 gudžiūnų gražiškių 297 gražiškiai

333 49 krakių keturkiemių 333 krakės
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Punk-
to nr. 
1942–
1943 m.

regis-
tracijos 
eilės 
nr. 

Valsčius kaimas LKa 
punk-
to nr. 

Vietovė

334 44 dotnuvos Šlapaberžės
Venzgalių [Vincgalys]

334 Šlapaberžė

366 107 betygalos Vandžių ? 366 betygala

404 48 kėdainių Pelėdnagių 404 kėdainiai

406 52 Šėtos kamėnų
a. kaplių [aukštieji kapliai] 
Vainiūnų
juškonių
kirdeikių
Pakščių
Petraičių (2)
*Piliakalnio [yra prie 445–446, 
toloka]
Šėtos m.

406 Šėta

407 52 Šėtos gaižūnų 407 gaižūnai

441 47 josvainių karūnavos 441 josvainiai

445 224 Panoterių Pasodos
Panoterių m.

445 Pasoda

472 31 jonavos ii bajoriškių [bajoriškiai]
barborlaukio [barborlaukis]
gembiškių*
kulvos

472 kulva

473 31 jonavos bazilionių [bazilioniai]
jaugeliškių [jaugeliškiai]
Lukšių [Lukšiai]
Markutiškių [Markutiškiai]
Praulių (2) [Prauliai]

473 Markutiškiai

474 228 Veprių Veprių [Vepriai]
knizlaukių (2) [knyzlaukis]
Pageležių [Pageležiai]
sližių [sližiai]

474 Vepriai

519 209 kaišiadorių Palomenės 519 Palomenė
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3  L e n t e L ė .  sutampantys rytų aukštaičių kupiškėnų punktai (Lietuvių kalbos atlaso ir 
antano salio Apklauso 1 duomenimis)

Punkto 
nr. 
1942–
1943 m.

regist-
racijos 
eilės 
nr. 

Valsčius kaimas LKa 
punk-
to nr. 

Vietovė

84 18 Papilio gudelių
kadarų
kubilių
kuciūnų*
Mikalių [Mikaliai]
Paškučių [Paškučiai]
smaliečių (2)

84 Papilys

85 124 Panemunio suvainiškio
Šarkiūnėlių [Šarkiūnėliai]
ruskiškių*
gačionių [gačionys]

85 suvainiškis

116 122 Pandėlio Šėkštininkų [Šiekštininkai] 116 Šiekštininkai

117 122 Pandėlio Vilkelių
suvaizdžių
stanionių [stenionys]
rumpiškėnų
Pandėlys
naujikų
Lailiūnų
kaliamiesčio*
jokūbiškio
gineižių [gineišiai] ?
buivydžių [buivydžiai]

117 Pandėlys

174 92 kupiškio akmenytės
drulėnų [drūlėnai]
slavinčiškio
krasnavos vnk.*
Plundakų
Paketurių 
Laičių
kupiškio m. (2)
kuosėnų
Vizgiūnų [Visgiūnai]
Valiukiškio vnk.*
svydenių [svideniai]

174 kupiškis
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Punkto 
nr. 
1942–
1943 m.

regist-
racijos 
eilės 
nr. 

Valsčius kaimas LKa 
punk-
to nr. 

Vietovė

175 92 kupiškio Laičių
jutkonių [jutkonys]
kunigiškio
suvainių [suvainiai]

175 jutkonys

176 126 skapiškio tatkonių [tatkonys]
jaučiupievio [jaučiapievis]
Laibiškių [Laibiškiai]

176 skapiškis

207 120
103

kamajų
Šimonių

gučiūnų ?
butenų [butėnai]
juodpėnų
Punkiškių [Punkiškiai] ?

207 juodpėnai

238 103 Šimonių butenų [butėnai]
juodžiūnų
nociūnų

238 Šimonys

4  L e n t e L ė .  sutampantys pietų aukštaičių punktai (Lietuvių kalbos atlaso ir antano salio 
Apklauso 1 duomenimis)

Punk-
to nr. 
1942–
1943 m.

regist-
racijos 
eilės 
nr. 

Valsčius kaimas LKa 
punk-
to nr. 

Vietovė

538 213 Žaslių ilgakiemio [ilgakiemis]
kurmiškių [kurniškės]
antakalnio [antakalnis]
dubių [dubės]
stabinciškių [stabintiškės]
Žaslių vnk. [Žasliai]

538 Žasliai

539 213 Žaslių Paparčių 539 Paparčiai
594 211 semeliškių dzenkūniškių [dzenkūniškės]

semeliškių [semeliškės]
594 semeliškės

613 208 aukštadvario jurgionių [jurgionys]
alešiškių [alešiškės]

613 aukštadvarys

631 210 onuškio gruožinkų [gruožninkai] 631 onuškis
642 10 simno babrauninkų (2) [babrauninkai]

gluosnykų [gluosninkai]
kalesnykų [kalesninkai]
krekštėnų [krekštėnai]

642 simnas
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Punk-
to nr. 
1942–
1943 m.

regist-
racijos 
eilės 
nr. 

Valsčius kaimas LKa 
punk-
to nr. 

Vietovė

krokiniukų [krokininkai?]
Metelicos [Metelytė?]
otesnykų [atesninkai?]
Ponkiškių [Ponkiškiai]
simno kolonistų [kolonistai]
skiturių [skituriai]

644 1 alytaus alytaus m. [alytus]
alytaus i m. kolonija*
kaniūkų [kaniūkai?]
Likiškėlių [Likiškėliai]
Miklūsėnų [Miklusėnai]

644 alytus

645 2 alovės būdos [būda]
ilgų [ilgai] 
Meškučių (2) [Meškučiai]
užupių [užupiai]

645 alovė

646 5 daugų užukalnių [užukalniai]
daugai (2) [daugai]
daugų kol.*
junčionių [junčionys]
korliškių [karliškės]
sokonių [sokonys]

646 daugai

655 131 rudaminos Lopiškių (3) [Lomiškiai]
gumbelių [gumbeliai]
d. kirsnos [d. kirsna]

655 rudamina

657 10

9

simno

seirijų

babrauninkų (2) [babrauninkai]
Metelicos [Metelytė?]
Ponkiškių [Ponkiškiai]
Metelių [Meteliai]
obelninkų [obelninkai]

657 Meteliai

672 128
132

Lazdijų
Šventežerio

Puodžių [Puodžiai]
Mikyčių (2) [Mikyčiai]
Marčiukaviznos [Marčiukonys]

672 Šventežeris

674 8
9

Miroslavo
seirijų

Zaramčiškės* ?
cibulių [cibūliai]
gervėnų (2) [gervėnai]
Žagarių [Žagariai]

674 seirijai

677 12 Varėnos kazimieravo [kazimieravas]
Perlojos (2) [Perloja]

677 Perloja
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Punk-
to nr. 
1942–
1943 m.

regist-
racijos 
eilės 
nr. 

Valsčius kaimas LKa 
punk-
to nr. 

Vietovė

679 12 Varėnos Vydenių [Vydeniai] 679 Vydeniai
684 133 Veisiejų galstų [galstai]

bertašiūnų (2) [bertašiūnai]
Petroškų [Petroškai]
Paveisėjų [Paveisiejai]
smarliūnų [smarliūnai]
Šadžiūnų [Šadžiūnai]

684 Veisiejai

685 129 Leipalingio jovaišių (2) [jovaišiai] 685 jovaišiai
686 133

129
Veisiejų
Leipalingio

bertašiūnų (2) [bertašiūnai]
dulgininkų [dulgininkai]
Leipalingio mst. (2) [Leipalingis]
sankonių [senkonys?]
Veršių (3) [Veršiai]

686 Leipalingis

687 7 Merkinės Liškiavos (2) [Liškiava]
Panaros [Panara]
Piliakalnio [Piliakalnis]
Voverų*

687 Liškiava

688 7 Merkinės česukų [česukai]
kampų [kampai]
kasčiūnų [kasčiūnai]
Merkinės mst. (2) [Merkinė]
Milioniškių [Milioniškė?]
subartonių [subartonys]

688 Merkinė

690 12 Varėnos kanevos [kaniava] 690 kaniava
692 133 Veisiejų sapiegiškių [sapiegiškiai] 692 sapiegiškiai
693 67 kapčiamiesčio Žmirklių [Žmirklės] 693 kapčiamiestis
697 24 Marcinkonių Marcinkonys 697 Marcinkonys
701 129 Leipalingio dulgininkų [dulgininkai]

gerdašių [gerdašiai]
krivonių [krivonys]
Lipliūnų [Lipniūnai]
Mizerų [Mizarai]

701 Lipliūnai

703 24 Marcinkonių Šklerių [Šklėriai] 703 Šklėriai
VII 69 nočios jasauskų VII nočia
XIII 134

130
135
136

krasnapolio
Punsko
krasnavo
seivvų

klevų
gilaišių
Vidugirių
Punsko

XIII Punskas
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network of Lithuanian dialects: 
the sources and optimisation

s u M M a ry

it was believed for some time that the network of Lithuanian dialects’ inhabited settlements 
was made when the collection of material for the atlas of the Lithuanian Language began. 
however, there are more and more arguments which suggest that the consolidation of geolin-
guistics in Lithuania should be first of all linked with the name of the linguist antanas salys, 
which means that it should be dated by the 1930s, when on the initiative of salys’ and his 
colleagues preparations were made for intensive collection of dialectal material. 

at that time, the Ministry of education organised a free course for researchers into dialects; 
jurgis gerulis and christian stang’s monograph “Lietuvių žvejų tarmė Prūsuose” (dialect of 
Lithuanian fishermen in Prussia; 1933) which was to be a model of descriptive dialectology was 
piblished; the first questionnaire Apklausas 1 was made, according to which lexical data was 
collected from almost all localities of Lithuania. therefore, it is quite possible that then a project 
of the main map of word geography was drawn because data was collected systematically. 

the article includes arguments that prove that the authors of the atlas of the Lithuanian 
Language (1977–1991) drew on the work of salys and his colleagues: with some changes made, 
they used the same network of inhabited settlements. 

the network of points of the atlas remained unchanged after the present classification of 
Lithuanian dialects was consolidated, leaving an opening for further observation and research 
of the development of Lithuanian dialects. 

Įteikta 2012 m. lapkričio 15 d.

danguoLė MikuLėnienė 
Lietuvių kalbos institutas
Petro Vileišio g. 5, LT-2055 Vilnius, Lietuva
danguole.mikuleniene@lki.lt 
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 e s M i n i a i  Ž o d Ž i a i :  rytų aukštaičiai vilniškiai, iliatyvas laukan, laukuosun, iliatyvo semanti-
ka, iliatyvo prieveiksmėjimas.

 k e y w o r d s : subdialects of the eastern aukštaitian of Vilnius, illative laukan, lau-
kuosun, illative semantics, illative adverbialization.

daiVa kardeLytė-grineVičienė 
Lietuvių kalbos inst i tutas

Moksl inių tyr imų kryptys: dialektologija, tarmių morfologija ir 
semantika.

dėL iLiatyVŲ LAUKAN, 
LAUKUOSUN seMantikos 
rytŲ aukŠtaičiŲ ViLniŠkiŲ 
Šnektose

on the semantics of illatives 
laukan, laukuosun in the subdialects 
of the eastern aukštaitian of Vilnius

a n otac i ja

Šiame straipsnyje remiantis referencinės lingvistikos teoriniais principais aptariami leksemos 
laukas iliatyvo formų laukan, laukuosun rytų aukštaičių vilniškių šnektose semantikos ypatumai. 
keliami klausimai: a) kuo skirtinguose kontekstuose vartojami leksemos laukas iliatyvai skiria-
si nuo apsibrėžtos šios formos funkcijos ir b) ar iliatyvo kaip paradigminio linksnio reikšmė 
skiriasi nuo pagrindinių leksemos laukas reikšmių. taip pat aptariamas vienaskaitos iliatyvo 
laukan prieveiksmėjimo klausimas.

a n n otat i o n

based on the theoretical principles of reference linguistics, the article discusses the semantic 
peculiarities of the lexeme laukas illative forms laukan, laukuosun in the subdialects of the east-
ern auk taitian of Vilnius. it brings forward several questions: a) how the illatives of the lexeme 
laukas used in different contexts differ from the defined function of this form and b) whether 
the meaning of the illative, being a paradigmatic case, differs from the principal meanings of the 
lexeme laukas. it also discusses the issue of adverbialization of the singular illative laukan . 
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Iš keturių postpozicinių lietuvių kalbos vietininkų (inesyvo, arba vidaus esamojo, 
iliatyvo, arba vidaus einamojo, adesyvo, arba pašalio esamojo, ir aliatyvo, arba 

pašalio einamojo) dabar tarmėse tevartojami inesyvas ir iliatyvas. inesyvas būdingas 
visoms tarmėms, iliatyvas gyvas pietų bei rytų aukštaičių šnektų plote, gervėčiuo-
se dar pasitaiko ir aliatyvo formų (žr. Lka iii 48–56; 72–78, žemėl. 44, 45, 46, 
47, 48, 67, 68, 69, 70).

1. Lietuvių kalbos postpozicinių vietininkų susidarymo ir raidos klausimai išsa-
miai aptarti, apie tai yra rašęs ne vienas kalbininkas. bendrinės kalbos vietininkus 
analizavo adelė Laigonaitė (1957a: 21–39). kalbamųjų formų susidarymą ir funk-
cionavimą tarmėse aprašė Zigmas Zinkevičius (1966: 200–203; 1980: 253–263; 
1982: 21–38). remdamasis įvardžiais ir senųjų raštų medžiaga postpozicinių vieti-
ninkų kilmę bei raidą tyrė albertas rosinas (1995: 53–76; 2000: 272–273; 2001a: 
173–183; 2001b: 136 tt.). išsamiai tyrinėjami senųjų raštų postpoziciniai vietinin-
kai (žr. gelumbeckaitė 1997: 179–202, kavaliūnaitė 2003: 33–49, Žilinskaitės 2010 
ir kitus šių kalbininkų darbus). tačiau semantinei minėtųjų formų analizei kol kas 
dėmesio skiria tik pavieniai kalbininkai (žr. Žilinskaitė 2010 ir kt. darbus, kur 
novatoriškai analizuojami senųjų raštų vietininkai). 

Šiame straipsnyje taip pat bandoma eiti semantiniu vietininkų analizės keliu. 
tiksliau sakant, čia aptariama leksemos laukas iliatyvo formų rytų aukštaičių vil-
niškių šnektose vartojimo specifika ir diskutuotini klausimai. iliatyvus laukan, lau-
kuosun1 jau yra aprašę keletas kalbininkų. daugiausia dėmesio skirta minėtosios 
formos prieveiksmėjimo problemai (Laigonaitė 1957b: 35tt, Mikulskas 2003: 71–96, 
Lipartė 2000: 144–152). semantiniu aspektu tiriamųjų iliatyvų vartojimo atvejus 
rytų aukštaičių vilniškių šnektose magistro darbe yra trumpai apžvelgusi justina 
Petkelytė (2010: 17–20). 

2. aprašant tiriamąjį objektą remiamasi referencinės lingvistikos principais. re-
ferencijos sritis yra kalbinės išraiškos santykis su tikrove. referenciniai mechanizmai 
leidžia susieti kalbinius panešimus ir jų komponentus su nekalbiniais objektais, 
situacijomis, įvykiais, faktais, daiktų padėtimi realiame pasaulyje. kalbant apiben-
drintai, referencija – tai santykiai su individualiais, kaskart naujais objektais, situ-
acijomis. todėl referencija orientuota ne į žodžius ir kalbinę išraišką, o į jų panau-
dojimą kalboje – kontekstuose, jų komponentuose (Padučeva 2001: 7–8). 

Viena iš referencinės lingvistikos sričių yra erdvės ir vietos tyrimai. erdvės 
referencijai rūpi, kokį ryšį kalbinė išraiška turi su erdviniais santykiais. Vietos re-

1 tiriamosiose šnektose vartojama viena vienaskaitos iliatyvo forma laukan. daugiskaitos iliatyvo formos 
įvairuoja, esama variantų laukuosun, laukuosan, laukuosna. aptariant pasirinkta vartoti daugiskaitos 
iliatyvo forma laukuosun. semantinei analizei morfologiniai variantai nėra aktualūs, todėl plačiau šiame 
straipsnyje jie nebus aptariami. dėl tos pačios priežasties neanalizuojami ir fonetiniai variantai. 
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ferencija apima daikto arba situacijos buvimo / vykimo vietą (siaurąja prasme), 
krypties referenciją (t. y. judėjimą iš vienos vietos į kitą) ir santykius su lokaliu 
išeities tašku (plg. x atvyksta / išvyksta iš y). skiriama statinė (vok. Positionierung) 
ir dinaminė (vok. Direktionalisierung) erdvės referencija (plačiau žr. Vater 1996: 41; 
2005: 71; 113–130). Pirmuoju atveju analizuojama referento pozicija (vieta, loka-
cija), antruoju – jo judėjimas iš vienos vietos į kitą. 

Lietuvių kalboje referento buvimo vietą reprezentuoja inesyvo, o jo judėjimo 
erdvėje kryptį – iliatyvo linksnis ir prielinksninės konstrukcijos, pvz.: esu miške : 
einu į mišką, einu miškan; gyvenu mieste : važiuoju į miestą, važiuoju miestan; sėdžiu 
laive : lipu į laivą, lipu laivan ir kt.

3. norint aiškiau parodyti leksemos laukas funkcionavimą rytų aukštaičių vil-
niškių šnektose, pirmiausia pateikiamos pagrindinės čia vartojamos minėtosios 
leksemos reikšmės. apsibrėžiant jų eksplikacijas remtasi LkŽe pateiktomis formu-
luotėmis, tačiau jos pakoreguotos atsižvelgus į turimą tarminę medžiagą. 

(1) ʻdirbama žemė, pasėlių plotas’: nù‿tαi pav.sari.‿jåu kàp ǀ in‿tr.kta.ȓu. prade jå 
d.rp(t) ti.ná. laukùs nu‿bala.ʒe. m∙nasi. ǀ tαi‿tadù jå venu.ka.(d) dúɔdava. vá. gi. 
piet.2 ‖ (a. g., 1936, bėčionys3); visakàs v∙rαi da.giem visùs laukùs ǀ niẽkur nel.g da-
vå. niẽkαs nešiená.utα ǀ visu. sutvaȓk∙tα ǀ visakàs n.-imtα ǀ v.sαz de.us ǀ i‿pasέ∙tα ǀ 
i‿n.-imtα ‖ (M. r.-g., 1933, rimšėnai).

(2) ʻatvira lygi dažniausiai tuščia vieta’: [zuikelių] ga‿∙ȓ i‿daba ǀ àš‿kαp nestu.så‿gi 
laukα.s ǀ tαi‿nežinåũ. ‖ nežinåũ. ‖ e.‿bú∙dava. kαp‿maž b.a.m ǀ tαi‿bú∙dava. α. nam 
pi ci-.lei ješka.tie ‖ (P. V., 1925, didžiasalis); cè‿tαi ká.imαz b.å. *kiú∙nαi ǀ a.‿ta dù 
t skα.ta.s ká.imi b.å. ǀ b.å. ǀ r∙s laukα.‿gi b.å. ‖ (ž.: lauk. pavad.nimαs) i‿tus 
lauku(s) skα.ta.s ǀ i‿pavad.nimαs ‖ išẹ.nα tå.‿låũ.ka. ǀ và‿tαi *me.gašune. ǀ t skα.-
ta.s ǀ *vaik∙ne.s visà tɔ.‿p.sɛ. ‖ (ž.: rα.sta.) nu‿tadù rα.sta. ǀ kur‿.žeru. .turau ǀ rα.s- 
tαz b.å. .žeru ‖ ti.ná.ina.s skα.ta.tαs‿.žerαs ǀ tαi‿.kirstα b.å. ǀ lauk. lauk. 
pa vad.nimαs‿vα ‖ (j. b., 1923, kiniūnai).

(3) ʻvieta po atviru dangumi; oras’: b.å. skan dúɔnα labα. ‖ tα.‿gi kαi‿kẽ·pα dúɔ nu. ǀ 
tαi‿nèt lauk kvã·pa i·rà dúɔnå.s (s. c., 1923, barkuškė); e.‿mú∙su. piȓkè nemažà b. a. | 
tαi‿mũ∙ piȓk∙‿gi cè‿i telefu.nus us.vede. gi‿cè viså∙‿gi karini.kai ‖ [tai jie buvo jūsų 
pirkioj?] . mú∙su. e.‿m.s lun---| lauk b.a.m vis ǁ (o. Š., 1927, Maldenėnai).

taigi leksema laukas rytų aukštaičių vilniškių šnektose turi tris pagrindines 
reikšmes. gyvai vartojamos visos paradigminės tiriamosios leksemos formos, taip 
pat ir iliatyvai. 

2 tarminiai pavyzdžiai sutranskribuoti pagal dinaminės sinchronijos principus, t. y. taip, kaip informan-
tai ištaria, o ne kaip turėtų būti.

3 Po pavyzdžio, skliausteliuose, nurodomos pateikėjo vardo ir pavardės pirmosios raidės, gimimo metai 
ir gyvenamoji vieta.
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4. aptariant rytų aukštaičių vilniškių leksemos laukas iliatyvo formas remiama-
si pastaruoju metu kalbotyroje vyraujančia nuomone, jog analizuojant atskirus 
gramatinius ar leksinius vienetus be galo svarbi kontekstinė informacija (plg. klei-
nas 1990: 9 tt, Mikulskas 2003: 71–96 ir kt.). Pasak referencinės lingvistikos atsto-
vo wolfgango kleino (1990: 9 tt), kalboje gausu pasakymų, kurių konvencionali 
reikšmė atrodo tarsi tuščia vieta (sistemos spraga), ją užpildyti galima tik remiantis 
kontekstu. autorius kalba apie kontekstinę integraciją: kalbėtojas ir klausytojas 
atskirų pasakymų reikšmę turi tinkamu būdu susieti su kontekstine informacija, 
kad kalbėjimo aktu būtų pasiektas tikslas perduoti informaciją. kontekstas modi-
fikuoja leksemų referencinę aplinką. aptariant leksemos laukas iliatyvų semantiką 
kontekstinė informacija taip pat neabejotinai lemia labai daug.

dar vienas tiriamosios formos analizei svarbus aspektas yra iliatyvo linksnio 
funkcija. Mokslinėje literatūroje jos apibrėžimai nėra vienodi. Vienur apibendrin-
tai teigiama, jog iliatyvu nusakoma veikėjo ar veiksmo judėjimo kryptis (Zinkevi-
čius: 1966, 200), kitur – kad ši forma vartojama reiškiant veiksmo kryptį į daikto 
vidų, į tam tikrą vietą (Lke: 1999, 250). iš pateiktų laukas reikšmių eksplikacijų 
matyti, jog šios leksemos iliatyvu reiškiama veiksmo kryptis nebūtinai yra į daikto 
vidų ar tam tikrą vietą. Vadinasi, iliatyvas gali nurodyti veiksmo kryptį tiek į daik-
to vidų, tiek ir į atvirą erdvę. apibendrintai galima sakyti, kad iliatyvas turi tik 
vieną funkciją – nurodo vienos ar kitos krypties judėjimą. kontekstai, kuriuose 
iliatyvo forma vartojama, gali vienaip arba kitaip modifikuoti jos reikšmę, suteikti 
vienokį ar kitokį atspalvį. Šiame straipsnyje ir bus bandoma aptarti: a) kuo skirtin-
guose kontekstuose vartojami leksemos laukas iliatyvai skiriasi nuo apsibrėžtos šios 
formos funkcijos ir b) ar iliatyvo kaip paradigminio linksnio reikšmė skiriasi nuo 
pagrindinių leksemos laukas reikšmių.

5. išanalizavus rytų aukštaičių vilniškių tarminę medžiagą, imtą iš rytų aukštai-
čių vilniškių duomenų bazės (raVdb) ir kitų nepublikuotų transkribuotų šaltinių 
bei įrašų4, išskirtinos kelios tiriamosios leksemos iliatyvo formų reikšmės variacijos, 
išryškėjančios iš konkrečių kontekstų.

5.1. Pirmoji aptariamųjų pavyzdžių grupė:

(4) e‿c gi.vẽ·nå. ré.ike ǀ v·rαs nu‿i‿žmɔ·nà ǀ vese ǀ vαikũ· neb.å. ǀ nù išẹ.nα v·rαs laukañ. ǀ 
gi‿ti‿šiená.u kai‿i‿vis gi‿v·rai b.daå.‿gi aŋkåũ. ǀ e‿m·teris liẽkα namiẽ ǁ (k. č., 
1934, naujasalis);

(5) mɔ∙mà liẽkα namus ruše vá.gi ǀ mè(s) sá.ula. nɛtɛk∙() išẹ.nam papjá.unam iki‿aš tuɔ-
ũ∙ ka.ũ∙ v.lundu. ǀ tadù gr∙štam nam∙‿jåu ǀ p.ri.u(s) suvá.lga.m ‖ tadù‿jåu kα‿iš-
ẹ.nam ǀ tαi‿ik pirmã∙s v.landa.s ‖ pirm. v.landa. pietα. ‖ .‿jåu pá∙piecei bú∙ da.a. 

4  kadangi ne visi įrašai yra išklausyti, paliekama prielaida, kad padarytos išvados gali būti tikslintinos.
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piŋũ∙ v.landu. ǀ tαi‿ú.n .nešα lauka ‖ tèp‿me(s) susέ∙dam pavá.lgå.m ‖ (V. Ž., 1924, 
Mėčionys);

(6) g.me. v∙likta. rukpjú∙če. | e.‿taig linùs tik‿rá.udava. rukpjú∙ti. | tαi‿màš aš‿pa. rã∙(s) 
s.vaiu. nus.neåu t laukαñ. ǁ (s. Š., 1926, Liepiškės).

Visuose pavyzdžiuose išskirtinas tas pats referentas – vienaskaitos iliatyvas lau-
kan. Pateiktuose kontekstuose skiriasi referencinė aplinka, kuri ir nurodo, kas kon-
krečiai kiekvienu atveju tiriamąja forma įvardijama. (4) ir (5) sakiniuose referen-
cinę aplinką apibrėžia daiktavardis namai, veiksmažodžiai išeiti ir šienauti (4), pjau-
ti ir atnešti (5). subjektas juda iš uždaros erdvės (namų) į atvirą erdvę (lauką) tu-
rėdamas tikslą atlikti tam tikrą fizinį darbą (šienauti, pjauti, kažką nunešti). (6) 
pavyzdyje vieta, iš kurios judama, nėra įvardyta, bet referencinė aplinka nurodo, 
jog į atvirą erdvę taip pat judama turint tikslą – rauti linus. kontekstinė informa-
cija parodo, jog minėtuose pavyzdžiuose forma laukan suvokiama kaip vienokiu ar 
kitokiu būdu dirbamas žemės plotas. taigi čia iliatyvas savo reikšme nesiskiria nuo 
trečiame skirsnyje pateiktos pirmosios leksemos laukas reikšmės. iš šio tipo pavyz-
džių matyti, jog iliatyvo funkcija čia yra žymėti judėjimą iš uždaros ar numanomos 
erdvės į atvirą erdvę. 

iš kontekstų taip pat išryškėja tiriamąją referento reikšmę apibūdinančios opo-
zicijos: 

+ konkretus : - abstraktus / - neturintis ribų : + turintis tam tikras ribas / - uždaras : 
+ atviras / + būdinga tam tikra su juo susijusi tikslinė veikla : - nebūdinga tam tikra 
su juo susijusi tikslinė veikla. 

dar kartą pažymėtina, kad šie požymiai būdingi vienaskaitos iliatyvo formai.  

5.2. Šiek tiek kitokį semantinį atspalvį tiriamoji forma įgyja tokiuose konteks-
tuose: 

(7) tαi‿ti‿kari l.ka. ká.imi ǀ e.‿katu--- ǀ kitù ikela. laukúɔsan ǀ veŋkieuɔsan ǀ ž.mi. 
raz dal.jα ‖ (j. d.-r., 1918, dindos)5;

(8) ȓɔ.be.sẹ. plέ∙ša. i‿n.šα ǀ v.žα ǀ i‿vẹ∙‿stat∙t ǀ tαi‿túɔs pal.ka. in‿viẽta.s va--- ǀ va ʒè ‖ 
ne‿lɔ∙ckù pr.šie ǀ ne‿savan∙rei ǀ ne‿savan∙rei iš.ja.m laukúɔsan ǀ i‿và pamiškiẽŋ kɔ.-
.n ‖ pask∙rɛ. ir‿pl∙še ‖ (j. d.-r., 1918, dindos).

Šiuose pavyzdžiuose referentas yra daugiskaitos iliatyvas laukuosan / laukuosna . 
referencinę aplinką žymi daiktavardis kaimas ir veiksmažodžiai iškėlė (7), išėjome 
(8). formali iliatyvo funkcija tokia pati, kaip ir anksčiau aptartuose pavyzdžiuose – 

5 čia dar galima paminėti LkŽe pateiktą pavyzdį Seniau mes kaime gyvenom, tik paskui išėjom ant laukų̃ 
(į vienkiemius) (Veliuona) ir Zieteloje užrašytą Jau aš norėjau ait an lauko .
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numanomi subjektai juda į atvirą erdvę. tačiau vieta, iš kurios judama, nėra už-
daras objektas. tai geografinis regionas, žymimas daiktavardžiu kaimas ((7) pavyz-
dyje, (8) – numanomas). Šiuose pavyzdžiuose subjektų slinkties kryptis yra iš vie-
nos formaliai atviros erdvės į kitą. Leksema laukas, žyminti tuščią erdvę, čia prie-
šinama su apgyvendinta, apstatyta erdve – kaimu. 

apie tokį tiriamosios formos vartojimo atvejį kalba ir Lipartė straipsnyje „ilia-
tyvo resp. prieveiksmio laukan reikšmės ir galimi sinonimai lietuvių tarmėse“ (2000: 
145–146). Minėtojo tipo pavyzdžius autorė priskiria konkrečiai veiksmo vykimo 
vietai po atviru dangumi su nenurodyta paskirtimi. Pasak tyrėjos, šiuo atveju pa-
grindinė leksemos laukas ir jos formų funkcija yra skiriamoji: laukas yra priešprie-
ša miškui, gyvenvietei arba (dažniau daugiskaitos forma) miestui ar kaimui6 .

rytų aukštaičių vilniškių šnektų aptartojo tipo kontekstuose vartojamas iliaty-
vas laukuosun ne tik žymi veiksmo kryptį į atvirą erdvę, bet ir įgyja skiriamąjį 
požymį. atkreiptinas dėmesys, jog tai būdinga daugiskaitinei tiriamosios leksemos 
iliatyvo formai. 

LkŽe penktoji žodžio laukas reikšmė yra ʻkaimas, sodžius (skiriant nuo miesto)’. 
rytų aukštaičių vilniškių šnektose minėtoji leksema ʻvienkiemio’ reikšmę įgyja tik 
pavartota daugiskaitos forma ir žymėdama buvimą ar judėjimą į ja nusakomą vietą. 

iš aptartų pavyzdžių išryškėja tokios pat opozicijos, kaip ir iliatyvo laukan, reiš-
kiančio judėjimą į dirbamos žemės plotą, tik pridėtina dar viena, nurodanti skiria-
mąjį požymį (– užstatyta erdvė : + neužstatyta erdvė). skiriasi ir veiklos, kurią 
referentas vykdo įvardijamoje vietoje, pobūdis – pirmuoju atveju tai yra fizinė 
darbinė (šienauti, pjauti ir pan.), antruoju – neapibrėžta veikla (ją galima būtų 
įvardyti veiksmažodžiu gyventi).

5.3. Leksemos laukas iliatyvas rytų aukštaičių vilniškių šnektose vartojamas ir 
dar vieno tipo kontekstuose:

(9) ir‿.nα(s) s.ka. ka(p)‿pavá.gẹ. ǀ iš·jå. ǀ j· p·ki prad·å. ǀ jis‿laukañ. išẽ·jå. isip·kina. ǁ 
(j. k., 1926, Šileikiškė);

(10) jé.igu j iš·ja. laukαñ. ǀ iška.t gȓũ·nα ǀ a‿jẹ.gu iš‿låũ.kå. atẹ.nα kambariñ. ǀ ir‿v·l gȓũ·-
nα ǀ já.‿jåu .rå. trú·kstα ǁ (o. b., 1930, krikonys);

(11) anà kαi‿kàs kalbέ∙davɔ. s.kɔ. un‿agunu. | anà išẹ.nα laukañ. | kap‿v∙jαs p.če | pa-
vẹ.ju. . ka.bα išẹ.nα ǁ (1932, stanislavavas). 

Pateiktuosiuose kontekstuose tiriamosios formos referencinė aplinka (veiksma-
žodis išėjo) rodo, jog subjektas juda iš uždaros tūrinės erdvės ((9) ir (11) pavyz-
džiuose ji numanoma – patalpa, kur buvo valgoma ar kažkas veikiama, (10) pavyz-

6 Pabrėžtina, kad pavyzdžių, kur iliatyvo formos laukan vartojamos tokia miestui ir kaimui priešinama 
vienkiemio reikšme, evijai Lipartei rasti nepavyko.
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dyje – kambarys) į atvirą erdvę. atviros erdvės paskirtis šiuose kontekstuose nėra 
aktuali. svarbiausias čia subjekto judėjimas į skirtingų dimensijų erdves7. išryškėja 
skiriamasis iliatyvo laukan požymis, šiuo atveju įvardijantis vidaus ir išorės opozi-
ciją. ypač ji aiški (10) pavyzdyje (kambarys (vidus) : laukas (išorė)). tai nebuvo 
būdinga anksčiau aptartiems iliatyvo vartojimo atvejams. taip pat pastebėtina, kad 
tokio tipo kontekstuose užfiksuota tik vienaskaitos iliatyvo forma. 

daugelis kalbininkų (Laigonaitė 1957b: 49), ulvydas 2000: 291 t. ir kt.) panašaus 
tipo kontekstuose vartojamą iliatyvo formą laukan yra linkę laikyti prieveiksmiu. 
Mikulskas (2003: 85) remdamasis šiaurinių Lietuvos šnektų8 ir LkŽ duomenimis 
nurodo iliatyvo laukan prieveiksmėjimo motyvus. Pasak jo, spartų aptariamosios 
formos prieveiksmėjimą greičiausiai lėmė daiktavardžio laukas semantinės struktū-
ros abstraktėjimas. Šio daiktavardžio abstrakčiausios reikšmės ʻvieta po atviru dan-
gum’ ir ʻišorė’ dažniausiai žymi tik erdvės opozicijos vidus : išorė vieną pusę. au-
torius teigia, jog tokia leksema prarandanti objektinę reikšmę, tik abstrakčiai ro-
danti kryptį erdvėje (iš vidaus į išorę) ir faktiškai jau esanti prieveiksmis. 

reikėtų pasvarstyti, ar ir rytų aukštaičių vilniškių šnektose minėtuose konteks-
tuose vartojamas vienaskaitos iliatyvas laukan laikytinas prieveiksmiu. kaip jau 
minėta, čia iliatyvas yra gyvai vartojamas, paradigminis, linksnis. kaip ir visi ilia-
tyvai, forma laukan nėra atitrūkusi nuo paradigmos. tuo tarpu prieveiksmiu laiky-
tinos formos dažniausiai nuo jos yra nutolusios. 

Prisiminus Mikulsko (2003: 85) mintį, kad leksema laukas, vartojama reikšme 
ʻvieta po atviru dangum; išorė’, prarandanti objektinę reikšmę ir tik abstrakčiai 
rodanti kryptį erdvėje, norėtųsi atkreipti dėmesį į pragmatinį kalbos akto aspektą. 
Lingvistinė pragmatika tiria, kaip reikšmės perdavimas priklauso nuo pasakymo 
konteksto, žinių apie pokalbio dalyvių statusą, interferuotos kalbėtojo intencijos, 
pasakymo būdo, vietos laiko ir t. t. (žr. ryvitytė 2011: 7–12). turint tai galvoje, 
galima paprieštarauti minčiai, jog minėta reikšme vartojama forma laukan praran-
da objektinę reikšmę. konkrečiame kontekste adresantas, perduodamas adresatui 
tam tikrą informaciją (mūsų aptariamuoju atveju tai yra nuoroda, kad subjektas / 
objektas juda iš uždaros erdvės į atvirą), ją sieja su daugeliu kalbinių ir nekalbinių 
faktorių. konkrečiuose kontekstuose forma laukan suvokiama ne tik kaip abstrak-
cija „išorė“, bet ir kaip konkreti vieta. adresantas, sakydamas „einu laukan“, gal-

7 tokio tipo kontekstuose rytų aukštaičių vilniškių tarmėse gali būti vartojamos ir leksemos oras iliatyvo 
formos, plg. oras antroji reikšmė ‘vieta po atviru dangumi, laukas’: tai a.nam’e jau o·rañ. klaus’·c’ | kur 
šuvà l.s (Padvarės); patsta·tė tina·i ir· i.švɛdė ɔran· ta.s mɛrga.s pa.s ta.s akėtśas ir prǝ.rǝš ažû kasu· (ps.) 
(Žižmai) (dvŽ ii 33). Šiame straipsnyje leksemos oras iliatyvo formos plačiau neaptariamos.

8 straipsnyje autorius remiasi alekso girdenio ir genutės kačiuškienės straipsniu „Paraleliniai reiškiniai 
latvių ir šiaurinių lietuvių veiksmažodžio sistemose” (2000: 307–314).



dėl iliatyvų laukan, laukuosun semantikos 
rytų aukštaičių vilniškių šnektose

99straipsniai / articles

voje turi ir konkrečią vietą, į kurią pateks išėjęs iš uždaros patalpos. (9) ir (10) 
pavyzdžiuose, manytina, tai bus kiemas, (11) – kiemas arba atvira vieta prie namų. 
čia dar galima nurodyti tokį pavyzdį: 

(12) aš‿sakåũ. | n. br. | jåu‿su‿š.tɔ.u niekadà nẹ.jåũ. š·kt ir‿neiù ǁ ir‿aš‿r. ir‿nu-ẹ.-
jåũ. | nugi‿.nas vi.ràni.s | ir‿acist·jåu ǁ ir‿.nαs iš.jå. | iš.jå. | pasku. merga.tẹ. 
iš .jå. laukαñ. | ti.ná. an‿s.vå. rẹ.kalå. tèna.s ǁ (j., 1938, ažušilė). 

Šiame kontekste iliatyvas laukan, pavartotas su veiksmažodžiu eiti, įgyja dar 
vieną reikšminį atspalvį – reikšmę ʻtuštintis’9 . 

rytų aukštaičių vilniškių šnektose su slinkties veiksmažodžiais vartojamos vie-
naskaitos iliatyvo formos laukan interpretavimas neatsiejamas nuo konteksto ir 
pragmatinės informacijos. tik šie veiksniai gali padėti apibrėžti konkrečiu atveju 
vartojamos formos reikšmę, o taip pat ir gramatinį statusą. 

kadangi tiriamosiose šnektose iliatyvas, kaip jau minėta, yra paradigminis 
linksnis, o formos laukan, vartojamos reikšme ʻvieta po atviru dangumi; išorė’, 
negalime laikyti visišku abstraktu, galima daryti išvadą, jog rytų aukštaičių vil-
niškių šnektų forma laukan nėra suprieveiksmėjusi. ji laikytina vienaskaitos ila-
tyvo linksniu. 

5.4. atskirai aptartina dar viena, paskutinė, tiriamąją formą iliustruojančių pa-
vyzdžių grupė: 

(13) nù | šitu∙s rũ∙bus visùs kur‿jåu‿nakv∙jɔ. | tαi‿.neš lauka ‖ (j. b., 1916, Mileikiškiai);
(14) tα nuš.vå.‿ji. ǀ i.‿n.mu. až.degẹ. š.tu. ‖ . ǀ j. žmǻ∙nαi i‿meȓ∙tie mažà ǀ tα liẽ pe. 

lå.š∙ isin.št lauka ǀ e.‿t. diẽdu. anà t∙se. aš‿nežinå ar‿s.degẹ. tαz‿diẽdαs ǀ su‿na-
mù ‖ tèp‿kαt ǀ båũ.dẹ. iš‿vis. šǻ∙nu. ‖ (a. g., 1936, bėčionys);

(15) alè vi‿tek j.z‿gi lauka() nemes.‿gi ǀ vα‿š.te vi‿tiek‿vá.gi.davå.m ‖ (e. M., 1928, 
smilginiškė).

nurodytuose kontekstuose referencinę aplinką įvardija veiksmažodžiai iš(si)
nešti ir mesti. jie priskirtini prie šalinimo (atskyrimo) reikšmės veiksmažodžių (pla-
čiau žr. Mikulskas 2003: 84). 

(15) pavyzdyje nusakomo veiksmo kryptis yra iš uždaro objekto („namai“) į 
atvirą erdvę. (13) ir (14) pavyzdžiuose kryptis konkrečiai nenurodyta, tačiau nu-
manoma, jog ji yra tokia pati. taigi, šiuose kontekstuose vėl išryškėja opozicija 
vidus : išorė, bet čia ji kitokio pobūdžio nei aprašytoji (9)–(11) pavyzdžiuose. 

Lipartė (2000: 149–150) taip pat mini panašaus tipo atvejus ir aprašydama juos 
aptaria partikulinius veiksmažodžius. dėl partikulinių veiksmažodžių susidariusią 
vieną iš ternarinės veikslo sistemos kategorijų – perficientyvą – yra apžvelgę gir-

9 Plačiau apie frazeologizmą eiti laukan žr. Lipartė 2000: 150–151.
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denis ir kačiuškienė (2000: 307–314; dar žr. kaikarytė, 2011). Perficientyvas su-
daromas su tam tikrais „nublukusios” semantikos prieveiksmiais – postverbais, savo 
reikšme ir funkcija artimais perfektyvinio veiksmažodžio priešdėliams. eidami po 
vadinamųjų anihiliacinės reikšmės veiksmažodžių, šie postverbai rodo, kad veiksmas 
artėja prie pabaigos arba tam tikros ribos. Pasak minėtojo straipsnio autorių, šis 
reiškinys būdingas tik šiaurinėms tarmėse (šiaurės vakarų žemaičių, šiaurinių šiau-
liškių ir panevėžiškių šnektoms) ir yra atsiradęs dėl kaimyninės latvių kalbos po-
veikio10 (girdenis, kačiuškienė 2000: 311). Lipartė teigia, kad šis reiškinys nėra 
vien tik nurodytų tarmių ypatybė, ir dėl to esą negalima tvirtinti, jog jis atsirado 
dėl latvių kalbos įtakos. jos duomenimis, atskiri pavyzdžiai užrašyti taip pat iš va-
karų, vidurio aukštaičių ir už Lietuvos sienų (baltarusijoje) esančių lietuvių kalbos 
salų (Zietelos, Lazūnų, ramaškonių). 

Mikulskas (2003: 75, 5 išn.) pastebi, kad Lipartės pavyzdžiai rodo tik lokalinę 
reikšmę, o vadinamosios partikulos, kaip ir jų priešdėliniai atitikmenys, čia neat-
lieka veikslo rodiklio funkcijos11. autorius taip pat atkreipia dėmesį, jog forma 
lauka(n), ypač einanti po slinkties veiksmažodžių, dažnai gali būti suprantama 
dviprasmiškai. Šio neaiškumo priežastis – daiktavardžių, iš kurių yra kilę tokios 
formos, semantinė raida abstraktėjimo link. tyrėjas teigia, kad „bendrai tereikšda-
mos veiksmo kryptį iš vidaus (centro) į išorę (periferiją), šios iliatyvo formos labiau 
linkę prieveiksmėti ir menkiau tinka reikšti perficientyvui svarbią ribos funkciją. 
kadangi formos lauka(n) (ir lokaliniai variantai) bei šalin plačiai vartojamos visoje 
Lietuvoje kaip krypties prieveiksmiai, dėl galimos dvejopos interpretacijos sunkiau 
atpažinti jų postverbinės vartosenos atvejus. sprendžiant šių formų leksikografinio 
pateikimo klausimą neaiškiais atvejais reikėtų orientuotis į tą geografinę perficien-
tyvinių konstrukcijų paplitimo ribą, kurią šiaurinėse lietuvių tarmėse patikimai 
eksplikuoja populiariausio postverbo žemė(n) (ir jo lokalinių variantų) vartosena” 
(Mikulskas 2000: 82–86). 

Minėtuose rytų aukštaičių vilniškių šnektų pavyzdžiuose vartojama forma laukan 
nėra postverbas. aptariamuosiuose kontekstuose iliatyvo laukan judėjimo kryptis 
lieka tokia pati, kaip ir ankstesniuose pavyzdžiuose – iš vidaus į išorę. čia ryški 
vidaus : išorės opozicija, iliatyvas laukan dažnai menkai težymi objektinę reikšmę, 
o reiškia abstrakčią vietą išorėje ((18) ir (20) pavyzdžiai). Šis iliatyvas savo reikšme 

10 Plg. š. žem. Kiskit kóję žmėn (tirkšliai) = la. Cērtit kãju nuôst, Tas vélnias jau skęsta žmyn (Ša tės) = 
la. Tas vęns jau slìkst nuôst, Málkų neturiù - žimą šalù į žmę (Papilė) = la. Makas màn nàv – zìe mã 
sastu nuôst (girdenis, kačiuškienė 2000: 308–309).

11 remdamasis LkŽ kartoteka rolandas Mikulskas nubrėžia tikslią šiaurinėse šnektose vartojamų perfi-
cientyvinių konstrukcijų paplitimo liniją. joje į perficientyvinių konstrukcijų paplitimo arealą dar 
įterpti šiauriniai kupiškėnai ir uteniškiai (Mikulskas 2003: 76).
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yra nutolęs nuo pagrindinių leksemos laukas reikšmių. galima manyti, kad viena-
skaitos iliatyvas laukan, vartojamas su šalinimo (atskyrimo) reikšmės veiksmažodžiais, 
yra linkęs prieveiksmėti12 . 

6 . aPibendriniMas 

iš pateiktos medžiagos matyti, kad rytų aukštaičių vilniškių šnektose leksemos 
laukas iliatyvo formų funkcija yra nurodyti veiksmo kryptį: (a) iš uždaro objekto13 
į konkrečią, turinčią tam tikras ribas, atvirą erdvę, kur vykdoma tam tikra tikslinė 
veikla; (b) iš uždaro objekto į abstrakčią, neturinčią tam tikrų ribų, atvirą erdvę, 
kur nebūtinai vykdoma tam tikra tikslinė veikla.
- tiriamojo iliatyvo reikšmės nuo pagrindinių leksemos laukas reikšmių nesiski-

ria tais atvejais, kai juo nurodoma veiksmo kryptis į dirbamą žemę, pasėlių 
plotą ir vietą po atviru dangumi. ir vienu, ir kitu atveju vartojamos vienaskaitos 
iliatyvo formos. 

- ryškesnį reikšminį atspalvį įgyja daugiskaitos iliatyvo forma laukuosun, kon-
tekstuose priešinama su leksemomis, žyminčiomis apgyvendintą geografinį objek-
tą. Veiksmo kryptis yra iš atviro objekto į atvirą erdvę, iš užstatytos erdvės į 
neužstatytą. tokiais atvejai šis iliatyvas vartojamas ʻvienkiemio’ reikšme. 

- rytų aukštaičių vilniškių šnektų vienaskaitos iliatyvo forma laukan, nurodanti 
veiksmo kryptį į vietą po atviru dangumi, išorę, laikytina paradigminiu linksniu, 
išskyrus tuos atvejus, kai ji vartojama su šalinimo (atskyrimo) reikšmės veiks-
mažodžiais. tada ši forma yra linkusi prieveiksmėti. 
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on the semantics of illatives 
laukan, laukuosun in the subdialects 
of the eastern aukštaitian of Vilnius

s u M M a ry

scientific literature provides an in-depth discussion on the issues of formation and develop-
ment of postpositive locatives in the Lithuanian language; the locatives in the old writings have 
received considerable attention in research studies. however, only individual linguists have so 
far focused on the semantic analysis of the afore-mentioned forms. the article discusses the 
illative forms laukan, laukuosun of the lexeme laukas used in the subdialects of the eastern 
aukštaitian of Vilnius in the semantic aspect. the analysis is based on the theoretical principles 
of reference linguistics focusing on the interpretation of relations between linguistic expression 
and the reality and the importance of contextual information. after defining that the function 
of the illative is to denote the movement of one or another direction (from open to close 
space and vice versa), the article brings forward the tasks to identify: (a) how the illatives of 
the lexeme laukas used in different contexts differ from the defined function of this form and 
(b) whether the meaning of the illative, being a paradigmatic case, differs from the principal 
meanings of the lexeme laukas. four cases of usage of the illative laukan, laukuosun associated 
with different contexts are separately discussed. after discussing the material, conclusions are 
made that the function of the illative forms of the lexeme laukas in the subdialects of the 
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eastern aukštaitian of Vilnius is to specify the direction of action from a closed object into a 
specific open space delineated by certain boundaries and defined by certain targeted activities 
or from a closed object into an abstract open space without specific boundaries, which is not 
necessarily defined by certain targeted activities. the meanings of the illative under analysis 
do not differ from the meanings of the principal lexeme laukas in such cases when it is used 
to denote the direction of action to the cultivated land, crop area and place under the sky. the 
plural illative form laukuosun acquires a more vivid notional shade, when it is juxtaposed to 
the lexemes denoting the settled geographical object in different contexts. the singular illative 
form laukan denoting the direction of action to a place under the open sky, outwards, is con-
sidered a paradigmatic case, except for the cases, where it is used with the verbs denoting the 
meaning of expulsion (separation). therefore, the form is inclined to adverbialization. 

Įteikta 2012 m. spalio 11 d.

daiVa kardeLytė-grineVičienė 
Lietuvių kalbos institutas
Petro Vileišio g. 5, LT-10308 Vilnius, Lietuva
d.kardelyte@freemail.lt; d.kardelyte@hotmail.lt
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akustinės savybės.
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Lietuvių kalbos institutas

Mokslinių tyr imų kryptys: dialektologija, fonologija, eksperimen-
tinė fonetika.

PrienŲ Šnektos nosiniŲ 
sonantŲ sPektrinė 
charakteristika 
the spectral characteristics of the nasals 
in the subdialect of Prienai

a n otac i ja

remiantis instrumentinio tyrimo duomenimis, straipsnyje analizuojamos rytinių kauniškių 
Prenų šnektos nosinių sonantų akustinės skiriamosios ypatybės. aprašant tiriamųjų garsų spek-
trines charakteristikas atsižvelgiama į priebalsių formančių reikšmes ir energijos sklaidą (nosinių 
sonantų kokybinius požymius lemia formantės, tik jos ne tokios ryškios kaip balsių, be to, for-
mančių skaičius nosinių garsų spektre dažnai daug didesnis, nes juos artikuliuojant papildomai 
dalyvauja nosies rezonatorius) bei į gretimų balsių kokybę, jų formančių (ypač f2) reikšmes bei 
trajektorijas ir struktūrą. diferencijuojant [m], [], [n], [] ir nosinių gomurinių alofonų spek-
trines charakteristikas apžvelgiamos ir jų spektre susidarančių antiformančių reikšmės. 

a n n otat i o n

the main distinctive acoustic features of the nasals in the eastern kaunas Prienai subdialect 
have been investigated in the experimental study described in the present article. the obtained 
data suggest that the nasals are distinguished from the other sounds of the subdialect of Prien-
ai on the basis of their formant structure (they are like vowels in that they can be characterizes 
largely in terms of their formant frequences, but they differ in that the formants are not as loud 
as they are in vowels; besides, the nasals are made by blocking the sound from coming out of 
the mouth while allowing it to come out through the nose, and this affects the relative amplitude 
of the formants) and transitions between it and the context vowel. since one of the main dis-
tinction between nasals during the nasal murmur is provided by the oral anti-resonance, the 
nasal sonorants [m], [], [n], [] as well as nasal-velar allophones are characterized by the fre-
quency values of the oral zero. 
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0. ĮVadas

Prenų šnektos nosinių sonantų spektrinės charakteristikos bendrais bruožais 
aprašytos tiriant Prenų šnektos garsyną instrumentiniu būdu (jaroslavienė 2010: 
264–267)1. tačiau išsamesnė akustinių skiriamųjų požymių analizė kol kas nebuvo 
pateikta, nematuota įbalsių (C→V) antrosios formantės pereiga ir spektre susida-
rančių antiformančių vieta ir reikšmės. tai paskatino atlikti papildomą tiriamosios 
šnektos nosinių sonantų tyrimą, kurio rezultatai ir aprašomi šiame straipsnyje.

 0.1. straipsnio tikslas

nosiniams sonantams (kaip ir kitiems balsingiesiems priebalsiams) būdingos ir 
balsio savybės: juos tariant vyrauja pagrindinis tonas (todėl balsingieji priebalsiai 
dažniausiai turi aiškią formančių struktūrą); jų, kaip ir balsių, kokybinius požymius 
lemia formantės (ypač pirmosios dvi – f1, f2), tik sonantų jos ne tokios ryškios 
kaip balsių (plg. girdenis 2003: 221 ir ten min. lit.; 224; Ladefoged, Maddieson 
2002: 102–136, 182–245; Ladefoged 2005: 49–62, 84 ir kt.). be to, dėl papildomo 
(nosies) rezonatoriaus įtakos formančių skaičius nosinių garsų spektre dažnai būna 
didesnis (žr. bacevičiūtė 2008: 10; butkauskaitė 2010: 6, 8; grigorjevs 2012: 267–
272 ir ten min. lit.). analizuojant akustines rūpimų segmentų ypatybes atsižvel-
giama ir į gretimų balsių formančių struktūrą ir dinamiką2, nes, kaip manoma, 

1 Lietuvių kalbos tarmių konsonantizmas instrumentiniu būdu mažai tirtas. be Prienų šnektos priebalsių 
(2010: 238–267; 2010a: 307–324), gana išsamiai ir sistemiškai aprašytos tik šiaurės žemaičių tarmės 
priebalsių spektrinės (ir audicinės) ypatybės ir regresyvinis priebalsių palatalizacijos poveikis balsių 
spektrui (plačiau žr. girdenis 1967; 2000: 69–78; 258–267; kliukienė 1992; 1994: 43–52; 1995: 58–68; 
1998: 79–85; 2011 ir pan.). kiti instrumentiniai darbai skirti daugiausia atskiriems bendrinės lietuvių 
kalbos konsonantizmo atvejams: pavyzdžiui, taikydamas lokusų (angl. loci) matavimo metodiką, dife-
rencinius akustinius minkštųjų ir kietųjų prevokalinių lietuvių kalbos sonantų požymius aprašė rytis 
ambrazevičius (2010: 5–10). nustatyta, kad patys svarbieji požymiai diferencijuojant minkštuosius ir 
kietuosius sonantus yra f2 lokusai. Mokslininkas taip pat pateikia aprašomųjų priebalsių f2 ir f3 loku-
sų matavimo rezultatus, aptaria artikuliacijos vietos ir regresyvinės koartikuliacijos poveikį lokusams 
(dar plg. bacevičiūtė 2008: 7–19; dereškevičiūtė 2008: 15–19; dereškevičiūtė, kazlauskienė 2009: 
98–111; ambrazevičius 2012a: 13–18 ir t. t.).

2 tariant [m], [n] tipo garsus burnoje sudaroma vadinamoji uždaruma, tačiau oro srovė sklandžiai išeina 
pro nosį, ir būtent šis nosinis rezonansas lemia tam tikrus gretimų garsų spektrinius požymius (dėl lie-
tuvių bendrinės kalbos kai kurių nazalizuotųjų balsių trukmės ir kokybės ypatybių eksperimentinio tyri-
mo žr. Ledichova 2012: 76–85; taip pat plg. dereškevičiūtė 2008: 15–19). o, pavyzdžiui, tariant sprogs-
tamuosius priebalsius, burnoje tam tikrą laiką taip pat sudaroma vadinamoji aklina kliūtis (uždaruma), ir 
oras pro staigiai prasiskėtusius kalbos padargus išsiveržia su sprogimu, todėl sprogstamųjų priebalsių 
kokybę tiksliau rodo gretimų balsių formančių pradžia arba pabaiga: vieni priebalsiai jas pakreipia vieno-
kia kryptimi, kiti kitokia (plačiau žr. girdenis 2003: 224; 1967; Ladefoged 2005: 50; jaroslavienė 2010: 
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nosiniai priebalsiai gerai skiriami tik pagal tam tikrus gretimų balsių spektro bruo-
žus (žr. girdenis 2003: 224 ir ten min. lit.; kliukienė 1992: 78 ir ten min. lit.; 
1998: 80; taip pat plg. bacevičiūtė 2008: 7–19; jaroslavienė 2010: 261–262; gri-
gorjevs 2012: 75–80). tačiau skiriant vieną nosinį sonantą nuo kito – tai patvir-
tina ir naujausi eksperimentiniai sonantų tyrimai – taip pat svarbu išmatuoti ir 
tiriamųjų priebalsių spektre susidarančių antiformančių reikšmes (plg. grigorjevs 
2012: 275–280; 288–290; 2012a: 22–23; butkauskaitė 2010: 6 ir ten min lit.; taip 
pat žr. Ladefoged, Maddieson 2002: 117–118)3 .

Šio straipsnio tikslas – remiantis instrumentinio tyrimo duomenimis, išanali-
zuoti ir aprašyti svarbiausias spektrines Prenų šnektos nekirčiuotų nosinių sonan-
tų charakteristikas ir nustatyti, kokios akustinės ypatybės skiria tiriamuosius garsus 
vieną nuo kito.

 0.2. tiriamoji medžiaga ir darbo metodika 

Priebalsinių fonemų /m/, //, /n/, // alofonų spektro tyrimui pasirinkti tokie 
tiriamojoje šnektoje vartojami žodžiai: m.ma. ~ mãmą, m.na. ~ mãną, n.ma. ~ nãmą, 
n.ta. ~ nãtą, m.da. ~ mãdą, m.ta. ~ Mãtą, d.ma. ~ dãmą, d.na. ~ dã ną, n·ko. ~ 
nko, m·n. ~ mýnė, p·n. ~ pýnė, m.ne. ~ mẽnę, m.te. ~ mẽtę, n.še. ~ nẽšę, m.-
na. ~ mẽną, p.na. ~ pẽną, mó·ko. ~ móko, nó·ko. ~ nóko ir kt. analizuojant spektrines 
charakteristikas atsižvelgta ir į gretimų balsių formančių struktūrą ir trajektorijas. Pa-
lyginimui papildomai tirtos ir kitų garsų spektro sklaidos ypatybės žodžiuose t.ka. ~ 
tãką, k.pa. ~ kãpą, l.pa. ~ lãpą, b.da. ~ bãdą, p.-da. ~ pãdą, v.da. ~ vãdą, p·ko. ~ 
pko, p·l. ~ pýlė, s.ne. ~ sẽnę, t.ke. ~ tẽkę, k.pe. ~ kẽpę ir pan.

atsižvelgiant į tai, kad greta kietųjų ir minkštųjų priebalsių įprastai vartojami 
labai skirtingi balsių alofonai, taip pat siekiant kuo objektyviau išmatuoti kietųjų 
ir minkštųjų garsų (taip pat ir nosinio gomurinio sonanto) antiformantes, tyrimui 
pasirinkti ir tokie, daugiausia bereikšmiai, pavyzdžiai su trumpaisiais priešakinės ir 
užpakalinės eilės žemutinio pakilimo balsiais: [mama], [ee], [nana], [ee], [naŋ-
ka], [eke] ir pan. tirtas tik pirmasis, nekirčiuotas, šių žodžių4 sonantas [m], [], 
[n] ir []; nekirčiuoti gomuriniai alofonai [ŋ] ir [] matuoti žodžio viduje.

240–267; 2010a: 307–324 ir kt.; dėl akustinių priebalsių palatalizacijos požymių plačiau žr. ambrazevi-
čius 2012: 5–13). Prisimintina, kad fonologiniai kalbos elementai yra ne absoliutūs, o santykiniai, nes 
garsai, kurių spektro struktūra visiškai vienoda, gali būti suvokiami skirtingai, jei skiriasi jų garsinė 
aplinka (žr. fant 1970: 52 tt.; jassem 1973: 112 tt.; girdenis 2003: 224 ir ten. min. lit. ir kt.).

3 dėl diferencinių akustinių minkštųjų ir kietųjų prevokalinių lietuvių kalbos sonantų požymių žr. amb-
razevičius 2010: 5–10 (dar žr. 1 išn.).

4 juos tariant pabrėžtas (kirčiuotas) galinis trumpasis balsis.
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tiriamąją medžiagą po tris kartus konstatuojamąja intonacija (t. y. izoliuotai, 
kaip atskirus sakinius) tiesiai į kompiuterį įskaitė trys kalbos defektų neturintys 
viduriniosios kartos atstovai vyrai ir viena moteris iš Prenų. nenatūraliai ištarti 
pavyzdžiai tyrimui nepanaudoti. Medžiaga išsaugota *.wav tipo failais. karpant 
tiriamuosius elementus naudotasi amsterdamo universiteto mokslininkų Paulio 
boersmos ir davido weeninko sukurta kompiuterine garsų analizės programa 
Praat (5.0.34 ir 5.3.23 versijomis). atliekant spektrinę analizę, pirmiausia iš-
kirptų segmentų (žodžių ar priebalsių ir gretimų balsių) buvo nustatyta ir nupieš-
ta natūrali įvairaus pilkumo laipsnio garso ar žodžio Visible Speech tipo spektrogra-
ma, aukščiausiu pasirenkant 5000 hz dažnį. tada automatiškai išmatuotos ir, jei 
reikia, nubraižytos formančių trajektorijos, aukščiausiu taip pat pasirenkant 5000 
hz dažnį. dažnai natūrali spektrograma ir formančių dinamikos piešiniai buvo 
jungiami į vieną vaizdą, tiksliai juos suderinant dažnio ir trukmės atžvilgiu. taip 
pat braižyti ir spektriniai nosinių sonantų pjūviai: matuojant garsų antiformantes 
(arba nulines formantes, angl. oral zeros), į vieną buvo jungiamos vadinamosios 
FFT ir LPC kreivės (nustatant ir matuojant FFT ir LPC bei jungiant juos į vieną 
piešinį naudotasi Latvijos fonetiko jurio grigorjevo paaiškinta metodika5).

1 . nosiniŲ PriebaLsiŲ sPektro 
aPŽVaLga

toliau aptariami ir analizuojami Prenų šnektos nosinių sonantų instrumentinio 
tyrimo rezultatai.

 1 .1 . Prienų šnektos nosinių sonantų formančių   
struktūra ir energijos sklaida

Palyginus Prenų šnektos nosinių ir nenosinių priebalsių spektrines charakteris-
tikas matyti (plg. 1–24 pav., taip pat žr. 3 išn.), kad spektro energija dėl savitos 

5 Piešiant spektrinius sonantų pjūvius, pirmiausia dešiniajame programos Praat panelyje reikia atsida-
ryti tiriamojo žodžio ar segmento spektrogramą, ir, pasižymėjus nosinio sonanto spektrą (stacionariąją 
jo dalį), pasirinkti Spectrum: View spectral slice. kairiajame programos panelyje atsiranda iškirpto FFT 
spektro pavadinimas. toliau reikėtų rinktis LPC smoothing (tame pačiame – kairiajame – panelyje) ir 
iššokusiame lange Spectrum: LPC smoothing įrašyti reikiamus koeficientus. Pavyzdžiui, Number of peaks 
šiam tyrimui pasirinktas skaičius 26 (nes tiriamoji medžiaga įrašyta naudojant 44,1 khz dažnį, vadina-
si, pusė būtų 22 + 4 (arba 5) = 26), o prie Pre-emphasis from (Hz) įrašyta 50.0, ir, paspaudus OK, 
automatiškai gautas vadinamasis spektrinio pjūvio LPC piešinys (formančių trajektorija). Vėliau, deši-
niajame programos Praat panelyje, jau gauti garsų pjūvių FFT ir LPC piešiniai jungiami į vieną 
(jungiant piešinius ir vėl svarbu teisingai pasirinkti dažnius ir kitus reikiamus parametrus).
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[m], [], [n], [] artikuliacijos6 išsiskaido platesnėje dažnių zonoje – tai viena iš 
akustinių skiriamųjų nosinių priebalsių ypatybių (girdenis 1967: 249; 2003: 225; 
kliukienė 1992: 134; 1998: 80). kaip minėta, dėl papildomo rezonatoriaus įtakos 
nosinių sonantų spektre formančių skaičius dažnai didesnis, be to, nosinis rezo-
nansas lemia ir gretimų garsų spektrą: juos tariant minkštasis gomurys ne visai 
uždengia nosies ertmės angą ir dalis oro išeina pro nosį (plg. Pakerys 2003: 191; 
kliukienė 1998: 80; girdenis 2003: 224; Murinienė 2007: 62 ir kt.). todėl kitame 
skyriuje bus apžvelgiami ir gretimų garsų formančių struktūros ypatumai. o iki 
šiol lietuvių išsamiau instrumentiniu būdu netyrinėtas priebalsių [m], [], [n], [], 
[ŋ] ir [] spektrines charakteristikas diferencijuojantis bruožas – nosinių sonantų 
spektre susidarančios antiformantės ir jų svarba skiriant aptariamosios klasės narius 
vieną nuo kito – plačiau nagrinėjamas šio straipsnio antroje dalyje. 

Šiame skyriuje, remiantis gautais rezultatais ir atsižvelgiant į spektrogramų ir 
formančių trajektorijų piešinius, pirmiausia apžvelgiami kokybiniai [m], [], [n], 
[] požymiai, kuriuos lemia pirmosios dvi formantės f1 ir f2. jos priklauso nuo 
burnoje ir iš dalies nosyje susidarančių rezonansinių ertmių bei jų tarpusavio san-
tykių (girdenis 2003: 221).

Pirmoji nosinių priebalsių formantė (angl. nasal formant, rečiau – nasal zero7) 
susidaro pačių žemųjų dažnių zonoje (žr. 1 lent., plg. 1–24 pav.), o antroji itin 
susijusi su gretimo balsio kokybe (į tai svarbu atsižvelgti skiriant kietuosius ir 
minkštuosius tos klasės narius; plg. ir kliukienė 1992: 56–57; 78–79; bacevičiūtė 
2008: 10; ambrazevičius 2010: 8–9; grigorjevs 2012: 275–280)8 .

Prenų šnektos tyrimo duomenimis, nekirčiuotų [m], [], [n], [] f1 reikšmės 
izoliuotai ištartuose žodžiuose (matuota stacionarioji sonantų dalis) susidaro maždaug 
nuo 250 iki 290 hz (žr. 1 lent.): apibendrintais skaičiavimais prieš balsį [a.] vyrų 
ištarto [m] f1 = 253 hz; [n] f1 = 276 hz; moters ištarto [m] f1 = 266 hz; [n] f1 = 
288 hz; prieš balsį [i·] vyrų ištarto [] f1 = 269 hz; [] f1 = 271 hz; moters ištarto 
[] f1 = 268 hz; [] f1 = 275 hz ir pan. kaip matyti, kiek aukštesnė linkusi būti 

6 tiriamųjų priebalsių pagrindą sudaro tono elementai, todėl jų formančių juostos gana gerai matomos. Mat 
juos tariant minkštasis gomurys nusileidžia, atsitraukia nuo ryklės užpakalinės sienelės ir oras gana laisvai 
išeina pro nosį (t. y. sprogimo nebūna, nes burnoje nesusidaro didesnio oro slėgio). dėl prevokalinių 
lietuvių kalbos sonantų artikuliacijos vietos ir fonetinio konteksto poveikio lokusams žr. ambrazevičius 
2010: 8–9. dėl latvių kalbos sonantų akustinių skiriamųjų ypatybių žr. grigorjevs 2012: 267–292.

7 atkreiptinas dėmesys, kad kai kurie tyrėjai šį anglišką terminą (nasal zero) vartoja antiformantės (arba 
nulinės formantės) reikšme, o nosinių priebalsių f1 vadina nosine formante (nasal formant) (žr. Lade-
foged, Maddieson 2002: 117, 4.6 lent.).

8 užsienio mokslininkų nurodoma (remiantis kai kurių pasaulio kalbų duomenimis), kad [m], [n] f1 dažnių 
diapazonas siekia nuo 200, 250 ar 300 hz iki 300, 400 ar 450 hz (žr. butkauskaitė 2010: 6 ir ten min lit.; 
grigorjevs 2012: 270 ir ten min lit. ir kt.). Pavyzdžiui, Peteris Ladefogedas ir ianas Maddiesonas (2002: 
117) pateikia katalonų kalbos nosinių priebalsių pirmąsias formantes: [m] f1 = 250 hz; [n] f1 = 280 hz.
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1  PaV. Žodžio m.ma. ~ mãmą spektro-
grama (1-ojo vyro balsas)

2  PaV. Žodžio m.na. ~ mãną spektrogra-
ma (1-ojo vyro balsas) 

3  PaV. Žodžio n.ma. ~ nãmą spektrogra-
ma (1-ojo vyro balsas)

4  PaV. Žodžio m.ma. ~ mãmą spektro-
grama (moters balsas)

5  PaV. Žodžio n.ma. ~ nãmą spektrogra-
ma (1-ojo vyro balsas) 

6  PaV. Žodžio sn.pa. ~ snãpą spektro-
grama (moters balsas)
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7  PaV. Žodžio n.ma. ~ nãmą spektrogra-
ma (moters balsas) 

8  PaV. Žodžio m.na. ~ mẽną spektro-
grama (moters balsas) 

9  PaV. Žodžio m.ne. ~ mẽnę spektrogra-
ma (moters balsas)

1 0  PaV. Žodžio m.na. ~ mãną spektro-
grama (1-ojo vyro balsas)

1 1  PaV. Žodžio m.na. ~ mẽną spektro-
grama (1-ojo vyro balsas) 

1 2  PaV. Žodžio m.ne. ~ mẽnę spektro-
grama (1-ojo vyro balsas)
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1 3  PaV. Žodžio n·ko. ~ nko spektrogra-
ma (2-ojo vyro balsas) 

1 4  PaV. Žodžio m·n. ~ mýnė spektro-
grama (2-ojo vyro balsas)

1 5  PaV. Žodžio mó·ko. ~ móko spektro-
grama (2-ojo vyro balsas) 

1 6  PaV. Žodžio nó·ko. ~ nóko spektrogra-
ma (2-ojo vyro balsas)

kietojo dantinio [n] pirmoji formantė negu atitinkamai lūpinio [m], o minkštųjų 
sonantų f1 reikšmės labai panašios, tačiau lyginant atitinkamus kietuosius ir minkš-
tuosius tos klasės narius, dažniau aukštėlesnės linkusios būti [] ir [] f1 reikšmės. 
rišliuose sakiniuose ištartų tiriamosios šnektos sonantų [m] ir [n] pirmoji formantė 
nesiskiria, tačiau susidaro aukštėlesnių dažnių zonoje (apibendrintais duomenimis, 
vyrų ištarto [m], [n] f1 = 360 hz) negu atitinkamai izoliuotai ištartuose žodžiuose9 . 

9 Vadinasi, lyginant duomenis, išties svarbu atsižvelgti ne tik į tiriamųjų garsų fonetinę aplinką ir super-
segmentinius elementus (pavyzdžiui, kirčiuotų priebalsių spektras dažnai intensyvesnis, garsai paprastai 
daug ilgesni negu atitinkami nekirčiuoti ir pan.), bet ir kitus veiksnius (tarimo tempą, intonaciją ir kt.). 
tiesa, nosinių sonantų kiekybė šiame darbe specialiai netyrinėta, tik atkreiptas dėmesys, kad lyginant 
minimaliąsias poras (t. y. ne atsitiktiniais atvejais) nekirčiuotas priebalsis [m] ilgesnis negu atitinkamai 
nekirčiuotas [n] .
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Šiaurės žemaičių patarmėje tiek minkštųjų, tiek kietųjų nosinių sonantų spektrai 
beveik nesiskiria. Manoma, kad priebalsių nazalizacija, matyt, slopina kietumo ir 
minkštumo požymį, ir jis suvokiamas tik iš gretimų balsių (žr. kliukienė 1992: 57, 
44 išn., 63, 13 lent.). taigi manoma, kad [m] : [], [n] : [] opoziciją šioje patar-
mėje palaiko tik balsiai (ten pat, 57, 78–79). 

1  LenteLė.  Prienų šnektos apibendrintos nosinių sonantų pirmõsios formantės réikšmės 
izoliuotai ištartuose žodžiuose10

 garsas

inform.

[<m>a.] [<>e.] [<n>a.] [<>e.] [<m>o·] [<>i·] [<n>o·] [<>i·]

f1 (hz) f1 (hz) f1 (hz) f1 (hz) f1 (hz) f1 (hz) f1 (hz) f1 (hz)

Vyrų balso 253 285 276 287 250 269 264 271
Moters balso 266 287 288 289 264 268 268 275

antroji Prenų šnektos [m], [], [n] ir [] formantė (f2) rodo, kad žemesnio 
tembro yra lūpiniai garsai [m] ir [] (žr. 2 lent.), tačiau lyginant vien tik minkš-
tuosius klasės narius [] ir [] matyti, kad antrosios formantės dažnių diapazonas 
gali būti ir visai panašus, pavyzdžiui, prieš ilgąjį aukštutinio pakilimo balsį [i·] so-
nantų [] ir [] f2 mažai tesiskiria. Prieš žemutinio pakilimo pozicinio ilgumo 
balsį [e.] tariamų [] ir [] f2 skiriasi taip pat menkai, tik pastebėta tendencija 
dažniau aukštėlesniu tembru tarti minkštąjį nelūpinį garsą (žr. 2 lent.).

2  LenteLė.  Prienų šnektos apibendrintos nosinių sonantų antrõsios formantės réikšmės 
izoliuotai ištartuose žodžiuose11

 garsas

inform.

[<m>a.] [<>e.] [<n>a.] [<>e.] [<m>o·] [<>i·] [<n>o·] [<>i·]

f2 (hz) f2 (hz) f2 (hz) f2 (hz) f2 (hz) f2 (hz) f2 (hz) f2 (hz)

Vyrų balso 1041 1623(?) 1378 1704(?) 800 2327(?) 1051 2320(?)
Moters balso 1126 1764(?) 1309 1822(?) 729 2463(?) 1110 2499(?)

10 1 ir 2 lentelėse laužtiniuose skliaustuose nurodomas po nosinio sonanto einantis balsis; matuotų so-
nantų imtis vyrų balso n = 36, moters balso n = 12–24.

11 klaustukais lentelėje atkreipiamas dėmesys į tai, kad nustatyti stacionariosios dalies formantes buvo 
nelengva, nes minkštųjų nosinių sonantų spektras gerokai dažniau būna visai išblėsęs negu atitin-
kamai kietųjų, todėl apskaičiuotos f2 reikšmės negali būti laikomos patikimomis diferencijuojant 
minkštųjų [] ir [] spektrines charakteristikas. kur kas patikimiau matuoti CV tipo junginių, t. y. 
priebalsio pabaigos ir balsio pradžios, arba kitaip – įbalsio, f2 lokalizaciją, tai pat svarbu atsižvelg-
ti į balsių f2 dinamiką (žr. 3 lent., taip pat plg. ambrazevičius 2010: 9, 4 pav.; grigorjevs 2012: 
279, 2 lent.).
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sakiniuose ištartų Prenų šnektos sonantų [m], [n] (kai gretimas yra [a.] tipo bal-
sis) antroji formantė kiek aukštesnė negu atitinkamai izoliuotai ištartuose žodžiuose: 
apibendrintais duomenimis, rišliosios kalbos [m] f2 = 1190–1240 hz, [n] f2 = 1310–
1390 hz. Lyginant minkštuosius ir kietuosius alofonus, pasakytina, kad dažniau iš-
blėsęs minkštųjų tiriamųjų sonantų spektras, ypač f2, todėl patikimesniais kietųjų ir 
minkštųjų sonantų skiriamaisiais akustiniais požymiais laikytina priebalsio ir gretimo 
balsio formančių pereiga ir dinamika (plačiau žr. kitą šio straipsnio skyrių; taip pat 
plg. Ladefoged, Maddieson 2002: 116–117; ambrazevičius 2010; 2012). 

trečioji nosinių sonantų formantė (ypač plg. 2, 5–7, 10, 15, 19 ir kt. pav.) dėl 
papildomo rezonatoriaus įtakos būna ir visai išblėsusi. statistiniais skaičiavimais 
nustatyta, kad dažniau aukštesnė minkštųjų sonantų f3 negu atitinkamų kietųjų.

toliau apžvelgiami nosinių sonantų ir gretimų balsių spektro požymiai (forman-
čių struktūra ir dinamika bei C→V f2 pereiga).

 1.2. nosinių sonantų ir gretimų balsių spektro požymiai

išanalizavus daugiau nei 500 spektrogramų (pavyzdžių žr. 1–24 pav.), pirmiau-
sia aiškiai matyti, kad greta nosinių sonantų esančių atitinkamų balsių formančių 
struktūra ir dinamika kiek kitokia nei greta nenosinių priebalsių. Pavyzdžiui, dėl 
nosinio rezonanso tariant [m] ir [n] pažemėja antroji [a.] formantė, o trečioji – kiek 
aukštesnė ir dažniausiai išblėsusi (plg. ir Ladefoged, Maddieson 2002: 299–300). 
Pirmoji balsio formantė taip pat linkusi būti blankesnė ir aukštėlesnė dėl nosinės 
formantės įtakos (plg. ten pat 117, 299–300; girdenis 2003: 225; Ladefoged 2005: 
55–56, 84–85 ir kt.). todėl atrodo, kad abi pirmosios nosinamo [a.] formantės 
išsidėsto labai arti viena kitos (maždaug ties 1000 hz riba). 

ypač svarbi balsių antrosios formantės dinamika: pavyzdžiui, tarp kietųjų nosinių 
priebalsių užpakalinės eilės (ypač žemutinio pakilimo) balsių antroji formantė dažnai 
žemesnė visą tarimo laiką, greta vieno nosinio priebalsio tos pačios kokybės ir kie-
kybės priebalsių f2 dažniausiai pažemėja tik tam tikrą laiką (žr. jaroslavienė 2010: 
261–264). Šio tyrimo rezultatai rodo, kad dėl nosinių sonantų poveikio gretimi už-
pakalinės eilės balsiai paprastai būna žemesnio tembro ir užpakalesnės artikuliacijos 
negu atitinkamai greta nenosinių priebalsių (taip pat plg. ir Ledichova 2012: 79–85). 
greta minkštųjų sonantų pirmoji ir trečioji priešakinės eilės balsių formantės stipriau 
išblėsusios negu greta minkštųjų nenosinių garsų (plg. 11, 12–14 ir kt. pav.), tačiau 
ryškaus antrosios formantės pažemėjimo kaip balsio [a.] atveju nepastebėta.

toliau apžvelgiami konkretūs pavyzdžiai, t. y. tarp ar greta minkštųjų [], [] 
ir kietųjų [m], [n] esančių balsių spektrinės charakteristikos bei nazalizacijos povei-
kis balsių formančių energijos sklaidai ir dinamikai.

Pavyzdžiui, žodžiuose m.da. ~ mãdą (plg. 17 pav.), m.ta. ~ Mãtą (plg. 19 pav.), 
n.ta. ~ nãtą (plg. 23 pav.), sn.pa. ~ snãpą (plg. 6 pav.) pirmojo [a.] antroji for-
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1 7  PaV. Žodžio m.da. ~ mãdą spektro-
grama (3-iojo vyro balsas) 

1 8  PaV. Žodžio b.da. ~ bãdą spektrogra-
ma (3-iojo vyro balsas)

1 9  PaV. Žodžio m.ta. ~ Mãtą spektro-
grama (3-iojo vyro balsas) 

2 0  PaV. Žodžio b.ta. ~ bãtą spektrogra-
ma (3-iojo vyro balsas)

2 1  PaV. Žodžio k.pa. ~ kãpą spektrogra-
ma (3-iojo vyro balsas) 

2 2  PaV. Žodžio t.ka. ~ tãką spektrogra-
ma (3-iojo vyro balsas)
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mantė pažemėjusi visą ar dažniau dalį garso trukmės (daugiausia garso viduryje), 
o trečioji dažniau aukštesnė ir pablėsusi negu atitinkamai greta dviejų nenosinių 
priebalsių žodžiuose b.da. ~ bãdą (plg. 18 pav.), b.ta. ~ bãtą (plg. 20 pav.), t.
ka. ~ tãką (plg. 22 pav.), d.ta. ~ dãtą (plg. 24 pav.), k.pa. ~ kãpą (plg. 21 pav.). 
Labiausiai balsis [a.] nazalizuojamas tarp dviejų nosinių sonantų, t. y. žodžiuose 
m.ma. ~ mãmą (plg. 1, 4 pav.), n.ma. ~ nãmą (plg. 3, 5, 7 pav.), m.na. ~ mãną 
(plg. 2, 10 pav.) ir pan. nazalizacijos laipsnį rodo ne tik arti viena kitos išsidėsčiu-
sios pirmosios dvi balsio [a.] formantės (f2 žemesnė visą tarimo laiką, o f1 aukš-
tėlesnė), bet ir jų energijos intensyvumas: kuo stipresnė nazalizacija, tuo labiau 
išblėsusi (ir aukštėlesnė) nosinamo balsio trečioji formantė.

Patyrinėjus kitų netrumpųjų ir trumpųjų balsių spektrus greta nosinių ir neno-
sinių priebalsių, taip pat pastebėta, kad tarp dviejų nosinių sonantų balsiai nosina-
mi labiausiai: dažniau aukštėlesnė trečioji balsių formantė, kiek pablėsęs pirmosios 
formantės intensyvumas12. nemažai tyrėjų pastebėję, kad nosiniai priebalsiai linkę 
nazalizuoti visus atitinkamus žodžių balsius (kliukienė 1998: 80; Pakerys 2003: 
191–192; Murinienė 2007: 62 ir kt., taip pat plg. Ledichova 2012: 79–85).

apibendrinti nosinamų [a.], [e.], [o·], [i·] (t. y. esančių greta ar tarp nosinių 
priebalsių) formančių dinamikos parametrai (matuotos balsių f2 reikšmės pačioje 
garso pradžioje, arba įbalsyje, ir viduryje) pateikiami 3 lentelėje. kaip matyti (žr. 
3 lent.), šiek tiek skiriasi moters ir vyro balso garsų antrõsios formantės trajekto-
rijos: vyro ištartų balsių f2 trajektorijos tolygesnės negu moters (be to, moters 
balso formančių reikšmės dažniausiai aukštėlesnės negu vyro). Prisimintina, kad f2 
pradžios (t. y. priebalsio pabaigos ir balsio pradžios) lokalizacija itin susijusi su 
nosinio sonanto ir gretimo balsio artikuliacijos vieta.

12 taip pat plg. atitinkamas spektrines charakteristikas tiriant kai kurių pasaulio kalbų nazalizuotus balsius 
(Ladefoged, Maddieson 2002: 298–300).

2 3  PaV. Žodžio n.ta. ~ nãtą spektrogra-
ma (3-iojo vyro balsas) 

2 4  PaV. Žodžio d.ta. ~ dãtą spektrogra-
ma (3-iojo vyro balsas)
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3  LenteLė.  Prenų šnektos kai kurių balsių pradžios (f2_pr.) ir vidurio (f2_vid.) formantės 
(hercais)13

tolesnis 
so-      balsis
nantas

[a.] [e.] [o·] [i·]

f2_pr. f2_vid. f2_pr. f2_vid. f2_pr. f2_vid. f2_pr. f2_vid.

[m]
vyr.
mot.

1095 1267 860 724
1191 1334 928 711

[]
vyr.
mot.

1717 1828 2371 2563
1770 1850 2569 2679

[n]
vyr.
mot.

1339 1304 904 762
1452 1293 964 773

[]
vyr.
mot.

1764 1807 2455 2500
1840 1723 2600 2645

Palyginus kietųjų ir minkštųjų nosinių sonantų alofonų spektrines ypatybes, 
formančių struktūrą ir kokybę bei gretimų garsų formančių energijos sklaidą ir 
trajektorijas (ypač f2), galima padaryti keletą apibendrinamųjų išvadų: 
• nosinių sonantų spektre kokybę lemiančios formančių juostos gana gerai mato-

mos; formančių skaičius nosinių garsų spektre dažnai didesnis; nosiniams so-
nantams būdingas spektro energijos išsiskaidymas platesnėje dažnių amplitudė-
je dėl papildomo rezonatoriaus įtakos;

• nosiniams sonantams būdinga itin žemų dažnių pirmoji, arba nosinė, formantė 
(apibendrintais duomenimis, izoliuotai ištartuose žodžiuose [m], [n], [], [] 
f1 = 250–290 hz);

• nosinių sonantų antrosios formantės lokalizacija susijusi su gretimo balsio koky-
be ([], [] yra daug aukštesnio tembro garsai negu atitinkami kietieji [m], [n]);

• nosinamų balsių formančių (ypač f3) energija dažnai pablėsusi ir pažemėjusi 
žemutinio pakilimo balsių f2; 

• dėl nosinių sonantų poveikio gretimi balsiai, ypač užpakalinės eilės garsai, pa-
prastai būna žemėlesnio tembro ir užpakalesnės artikuliacijos negu atitinkamai 
greta nenosinių priebalsių, tačiau tas poveikis nėra vienodas: tarp nosinių so-
nantų balsiai nazalizuojami labiau negu atitinkamai greta vieno nosinio sonan-
to; greta ir ypač tarp dviejų nosinių sonantų dažniausiai aukštėlesnė trečioji 
balsių formantė ir kiek pablėsusi bei linkusi būti aukštesnė pirmoji (t. y. labiau 
priartėjusi prie f2 dėl nosinės formantės įtakos).

13 formančių reikšmės matuotos tuose pačiuose izoliuotai ištartuose žodžiuose, kaip ir 1 ir 2 lentelėse, taip pat 
žr. 10 išn. Pastebėtina, kad priebalsio pabaigos ir balsio pradžios segmentavimas gana problemiškas. nusta-
tant formančių reikšmes pirmiausia atsižvelgta į audicinį priebalsio ir balsio įspūdį, oscilogramas ir pan.

Prenų šnektos izoliuotųjų ir rišliosios kalbos balsių f2 reikšmes ir vertinimus žr. jaroslavienė 2011: 
65–86 .
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2. nosiniŲ sonantŲ akustinės    
skiriaMosios yPatybės

nosinių priebalsių spektro apžvalga parodė, kad nuo kitų Prenų šnektos garsų 
tiriamuosius priebalsius pirmiausia skiria nosiniams sonantams būdingas spektro 
energijos išsiskaidymas platesnėje dažnių amplitudėje ir gretimo balsio spektrinės 
charakteristikos: formančių reikšmės ir dinamika (ypač antrõsios formantės), inten-
syvumas, energijos sklaida ir pan. nustatyta, kad nosinių sonantų pirmoji formantė 
susidaro žemųjų dažnių srityje (žr. 1 lent.), o antroji itin susijusi su gretimo balsio 
kokybe (žr. 2, 3 lent.). skiriamieji akustiniai minkštųjų ir kietųjų aprašomųjų sonan-
tų požymiai gali būti nusakomi ne tik spektrinėmis priebalsių charakteristikomis ir 
C→V (ar atitinkamai V→C14) formančių pereigomis ir dinamika (žr. 3 lent., taip pat 
plg. pirmiau pateiktus pav.), bet ir antiformančių reikšmėmis (žr. 4 lent.). kitaip 
tariant, norint tiksliau diferencijuoti [m], [], [n], [], [ŋ] ir []15, reikėtų atsižvelgti 
ir dar į vieną labai svarbų požymį – antiformantes, kurias sunku nustatyti iš pirmiau 
pateiktų spektrogramų ir formančių trajektorijų piešinių. todėl buvo braižomi ben-
dri FFT spektrų ir LPC trajektorijų grafikai (pavyzdžių žr. 25–30 pav.).

kietųjų ir minkštųjų [m], [], [n], [], [ŋ] ir [] antiformančių (Z1) vieta spek-
tre itin susijusi su jų artikuliacinėmis ypatybėmis (artikuliacijos vieta), kurios šiek 
tiek priklauso ir nuo toliau einančių balsių, taip pat gali skirtis vyrų ir moterų iš-
tartų sonantų Z1 reikšmės, tačiau visada išlaikomi pastovūs santykiai (plg. grigorjevs 
2012: 267–272 ir ten min. lit., 276–278; tap pat plg. Ladefoged, Maddieson 2002: 
116–118; butkauskaitė 2010: 6 ir ten min. lit. ir kt.). 

4  LenteLė.  Prenų šnektos nosinių sonantų antiformančių (Z1) reikšmės hercais16 

 sonantas [m] [] [n] [] [ŋ] []

informantas (apibendrinti duomenys)

Vyras 600–900 1000–1250 900–1300 1400–1800 1900–2300 3200–4000
Moteris 600–800 900–1300 1000–1400 1600–2000 2100–2400 2800–3700

apibendrintais Prenų šnektos tiriamųjų priebalsių tyrimo duomenimis, infor-
mantų vyrų ir moters ištartų tų pačių kietųjų ar minkštųjų nosinių sonantų anti-

14 VC tipo junginių formančių pereiga ir dinamika šiame straipsnyje plačiau neanalizuojama.
15 Liežuvio priešakinis, dantinis [n] ([]) prieš liežuvio užpakalinius [k], [g] (ir liežuvio vidurinius [k̑], [g̑]) 

tariamas kaip liežuvio užpakalinis, gomurio užpakalinis [ŋ] (arba atitinkamai liežuvio vidurinis, gomu-
rio vidurinis []) (Pakerys 2003: 134).

16 Primintina, kad nosinių sonantų antiformantės matuotos ne tik greta netrumpųjų, bet ir greta trum-
pųjų balsių (plačiau žr. skyrių „tiriamoji medžiaga ir darbo metodika“).
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formančių (hercais) intervalai stipriai persidengia (dažnai žemėlesnės vyrų ištartų 
nosinių sonantų Z1 reikšmės, išskyrus [m] ir gomurinį []), tačiau visais atvejais 
tendencijos panašios: lūpinio [m] Z1 susidaro žemesnių dažnių zonoje negu atitin-
kamai nelūpinio sonanto [n], o [] – aukštesnių dažnių negu atitinkamai []. aukš-
čiausių dažnių zonoje gomurinio [ŋ] ir [] antiformantės (žr. 4 lent.). 

kad [m], [], [n], [], [ŋ] ir [] antiformantės skiriasi, aiškiai matyti iš spektri-
nių tiriamųjų priebalsių pjūvių piešinių (t. y. bendrų FFT spektro ir LPC trajekto-
rijos grafikų), kuriuose susidaranti mažesnė arba didesnė ertmė tarp LPC trajek-
torijos ir FFT spektro ir rodo Z1 vietą ir reikšmę (plg. 25–30 pav.).

2 5  PaV.  kietojo [m] spektrinis pjūvis (kairėje ištarta moters, dešinėje ištarta vyro)

2 6  PaV.  Minkštojo [] spektrinis pjūvis (kairėje ištarta moters, dešinėje ištarta vyro)

kaip matyti iš 25 ir 26 paveikslų pavyzdžių, kietojo [m] antiformantė susidaro 
maždaug ties 700 hz (ištarta moters) ir 750 hz (ištarta vyro), o minkštojo Z1 pra-
sideda ties 1100 hz (ištarta moters) ar 1000 hz (ištarta vyro) riba17 .

17 kai kuriose kalbose nosinio sonanto [m] antiformantė susidaro panašių dažnių zonoje (plg. grigorjevs 
2012: 270 ir ten min. lit., 278; butkauskaitė 2010: 6 ir ten min. lit.).
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2 8  PaV.  Minkštojo [] spektrinis pjūvis (kairėje ištarta moters, dešinėje ištarta vyro) 

iš 27 ir 28 paveikslų matyti, kad vyro ištarto [n] antiformantė prasideda maždaug 
nuo 1000 hz, o moters ištarto [n] – nuo 1100 hz, t. y. aukščiau negu atitinkamai 
tariant lūpinį sonantą. Minkštojo [] Z1 prasideda maždaug nuo 1600 hz – taip pat 
aukščiau negu atitinkamai [] .

Minkštųjų ir kietųjų nosinių gomurinių alofonų antiformantės taip pat nesu-
tampa: 29 paveiksle [ŋ] Z1 susidaro maždaug nuo 2000 hz, o [] antiformantė 
aukštesnė – prasideda virš 3000 hz (žr. 30 pav.).

tyrimo medžiaga rodo, kad to paties (t. y. kietojo ar minkštojo) sonanto anti-
formančių dažnių diapazonas gali kiek varijuoti dėl gretimo (tolesnio) balsio kokybės 
(ir kiekybės): kiek aukštesnės [], [] Z1 prieš įtemptą ilgąjį aukšto tembro balsį [i·] 
negu atitinkamai prieš trumpąjį [i], o prieš [a] sonantų [m], [n] Z1 dažnai aukštė-
lesnis negu prieš [u] ir pan.

taigi tariant nelūpinius [n], [] ir ypač [ŋ], [] antiformantės yra aukštesnės, 
negu tariant lūpinius sonantus – tai itin priklauso nuo artikuliacijos vietos: burnos 
(ir iš dalies nosies) rezonansinės ertmės dydžio ir liežuvio padėties burnoje bei 

2 7  PaV.  kietojo [n] spektrinis pjūvis (kairėje ištarta moters, dešinėje ištarta vyro)
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poslinkio (pirmyn–atgal), kuriuos šiek tiek lemia ir gretimo balsio artikuliacija (plg. 
ir grigorjevs 2012: 269 ir ten min. lit., 276–279). nosinio garso antiformantė 
aukščiausia tariant gomurinius [ŋ], [], t. y. kai burnos rezonansinė ertmė trum-
piausia ir liežuvio vidurinė dalis atsitraukia gomurio link.

trumpai apibendrinant akustinių skiriamųjų ypatybių tyrimo rezultatus, galima 
teigti, kad:
• aprašant Prenų šnektos nosinių sonantų akustines skiriamąsias ypatybes būti-

na atsižvelgti ir į pačių sonantų kokybinius požymius lemiančias formantes, ir 
į gretimų garsų spektrines charakteristikas bei CV antrąją formantę (pereigą 
ir jos dinamiką). CV antrõsios formantės pereiga ir dinamika laikytina viena 
svarbiausių skiriamųjų minkštųjų ir kietųjų nosinių sonantų artikuliacijos vietos 
ypatybių. Visa tai diferencijuoja aprašomuosius priebalsius ir skiria juos nuo 
kitų garsų;

• skiriant [m], [], [n], [], [ŋ], [] vieną nuo kito labai svarbios ir antiformančių 
reikšmės, kurios itin priklauso nuo garso tarimo vietos (burnos rezonansinės 

2 9  PaV.  gomurinio [ŋ] spektrinis pjūvis (kairėje ištarta moters, dešinėje ištarta vyro)

3 0  PaV.  gomurinio [] spektrinis pjūvis (kairėje ištarta moters, dešinėje ištarta vyro) 
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ertmės dydžio ir formos, liežuvio poslinkio ir kai kurių kitų artikuliacinių 
ypatybių tariant sonantą): 

• visais atvejais lūpinio [m] antiformantė žemesnė negu atitinkamai nelūpinio 
sonanto ([n]) ir ypač gomurinio alofono [ŋ]; 

• apibendrintais duomenimis, mažiausiai skiriasi vyro ištarto [m] ir [n] Z1 reikšmės;
• Prenų šnektoje iš visų tirtųjų nosinių priebalsių aukščiausios gomurinių alofo-

nų antiformantės; 
• lyginant minkštuosius ir kietuosius priebalsius matyti, kad aukštesnės atitinkamai 

[], [] ir [] Z1 reikšmės.

3. sVarbiausios iŠVados

Prenų šnektos nosinių sonantų instrumentinio tyrimo rezultatai rodo, kad ti-
riamuosius priebalsius galima diferencijuoti pagal jų akustines ypatybes ir spektri-
nes priebalsių ir gretimų balsių charakteristikas:
• sonantų kokybinius požymius ypač lemia žemųjų dažnių pirmoji (arba nosinė) 

formantė ir sonantų bei gretimų balsių pradžios (arba įbalsių) antroji formantė 
ir jos dinamika, taip pat svarbi tiriamųjų priebalsių ir gretimų garsų formančių 
struktūra, skaičius, intensyvumas ir spektro sklaida. nosiniams sonantams bū-
dingas spektro energijos išsiskaidymas platesnėje dažnių amplitudėje dėl papil-
domo rezonatoriaus įtakos.

• greta ar tarp nosinių priebalsių esančių balsių pirmoji formantė dažnai kiek pa-
blėsusi ir aukštėlesnė (dėl nosinės formantės įtakos), taip pat dažnai aukštėlesnė 
trečioji gretimų balsių formantė. tarp dviejų nosinių sonantų balsiai nazalizuo-
jami labiau negu atitinkamai greta vieno nosinio sonanto: pavyzdžiui, tarp kietų-
jų nosinių priebalsių užpakalinės eilės (ypač žemutinio pakilimo) balsių antroji 
formantė žemesnė visą tarimo laiką, greta vieno nosinio priebalsio tos pačios 
kokybės ir kiekybės priebalsių f2 dažniausiai pažemėja tik tam tikrą laiką.

• nosinius sonantus [m], [], [n], [], [ŋ] ir [] skiriant vieną nuo kito itin svar-
bi jų spektre susidaranti antiformantė Z1. apibendrintais duomenimis, visais 
atvejais lūpinių sonantų antiformantės žemesnės negu atitinkamai nelūpinių. 
Lyginant minkštuosius ir kietuosius priebalsius nustatyta, kad aukštesnės atitin-
kamų minkštųjų [], [] ir [] antiformančių reikšmės. aukščiausios Prenų 
šnektoje nosinio gomurinio sonanto antiformantės.
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the spectral characteristics of the nasals 
in the subdialect of Prienai

s u M M a ry

the main distinctive spectral features of the nasals in the subdialect of Prienai have been 
investigated in the experimental study described in the present article. the obtained data sug-
gest that the nasals can be distinguished from the other sounds of the subdialect of Prienai on 
the basis of their set of acoustic parameters (formant structure) and transitions between it and 
the context vowel.

nasals are like vowels in that they can be characterizes largely in terms of their formant 
frequences (one of the main properties of nasals is low first formant), but they differ in that 
the formants are not as loud as they are in vowels; besides, the nasals are made by blocking 
the sound from coming out of the mouth while allowing it to come out through the nose, and 
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this affects the relative amplitude of the formants (both for consonants and contex vowels). 
for example, the first two formants of that context vowel [a.] are very close together with the 
center between them being at about 1000 hz. usually the first formant of that nasalized vow-
els are weaker than the second due to the incidence of a nasal zero, and the third formant 
moves up if the nasalization increases or in case the vowel is fully nasalized.

since the main distinction between nasals during the nasal murmur is provided by the oral 
anti-resonance (oral zeros or anti-formants whose frequencies are determened by place of ar-
ticulation), the nasal sonorants [m], [], [n], [] as well as nasal-velar allophones are character-
ized by the frequency values of the oral zero. the region of the oral zero was searched taking 
into account the lenght of the oral rezonator as well as the tongue configuration affected by 
the context vowel. the results show that the frequency of the oral zero differs because of ar-
ticulatory habits and gender differences of the informants.

Įteikta 2012 m. lapkričio 19 d.

jurgita jarosLaVienė
Lietuvių kalbos institutas
Petro Vileišio g. 5, LT-10308 Vilnius, Lietuva
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 e s M i n i a i  Ž o d Ž i a i :  pamatinis žodis, darybos reikšmė, neapibrėžtas ypatybės kiekis, prieš-
dėlių vediniai, būdvardžių daryba. 

 k e y w o r d s : base word, derivational meaning, indefinite amount of peculiarity, 
prefix derivatives, formation of adjectives.  
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neaPibrėŽtĄ yPatybės 
kiekĮ ŽyMintys bŪdVardŽiai: 
PrieŠdėLio PO- VediniŲ 
daryba
adjectives denoting an indefinite amount 
of peculiarity: formation of derivatives 
with the suffix po-

a n otac i ja

straipsnyje analizuojama neapibrėžtą ypatybės kiekį žyminčių būdvardžių, t. y. priešdėlio 
po- vedinių, daryba. darbo objektas yra neapibrėžtą ypatybės kiekį žymintys būdvardžiai, 
pateikti akademiniame elektroniniame Lietuvių kalbos žodyne (LkŽe). straipsnyje visa medžiaga 
grupuojama pagal darybos tipus ir potipius. atskirose straipsnio dalyse rašoma, iš kokių 
pamatinių žodžių yra padaryti nagrinėjami būdvardžiai, analizuojama kiekvieno jų darybos 
reikšmė. 

a n n otat i o n

the article analyses the formation of adjectives denoting an indefinite amount of peculiar-
ity, i.e. the derivatives with the suffix po-. the research object is the adjectives denoting an 
indefinite amount of peculiarity, which are listed in the academic electronic „dictionary of the 
Lithuanian Language“ (LkŽ). the article groups the overall material by formation types and 
sub-types. individual parts of the article specify the base words from which the adjectives un-
der analysis are formed and analyse the derivational meaning of each of them.  
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ĮVadas

neapibrėžtas, paprastai ne visas, ypatybės kiekis lietuvių kalboje nusakomas 
pridedant įvairius priešdėlius ir priesagas (pvz.: apýdailis, baltókas, pógražis, pagražùs, 
pãgražokas, žasvas ir pan.). straipsnyje analizuojama neapibrėžtą ypatybės kiekį 
žyminčių būdvardžių, tiksliau priešdėlio po- vedinių, esančių akademinio Lietuvių 
kalbos žodyno elektroninėje versijoje (toliau – LkŽe) daryba. 

apibrėžtu ypatybės kiekiu straipsnyje laikoma pamatinio žodžio reikšmė. Da-
bartinės lietuvių kalbos žodyne veiksmažodžio apibrėžti antra reikšmė pateikiama 
tokia: „parodyti dalyko ar reiškinio ribas“. neapibrėžtas kiekis įprastas gramatikoje, 
kai kalbama apie subjekto ar objekto visumos ir dalies (neapibrėžto kiekio) raišką. 
kai objekto kiekis būna nežinomas arba nesvarbus, vadinasi, neapibrėžtas, varto-
jamas neapibrėžto kiekio kilmininkas. straipsnyje terminas neapibrėžtas vartojamas 
tik ypatybės kiekio neapibrėžtumui nusakyti; apie kitas su apibrėžtumu / neapi-
brėžtumu susijusias būdvardžiams būdingas kategorijas (semantines ar gramatines, 
pavyzdžiui, su apibrėžtumu siejamas būdvardžių įvardžiuotines formas (žr. dLkg 
1996: 174–177)) čia nekalbama1 . 

apie nagrinėjamus nepibrėžtą ypatybės kiekį žyminčius būdvardžius lingvisti-
nėje literatūroje rašyta labai mažai; iki šiol atskirai jie visai nenagrinėti (žr. tamu-
lionienė 2010, 2011)2. straipsnyje analizuojami būdvardžiai yra tik dalis visų tai 
pačiai darybos kategorijai priklausančių vedinių. tokie būdvardžiai lietuvių kalbo-
je sudaromi ir su kitais darybos afiksais. su priešdėliais: ap- (apdailỹs : dailùs), 
apy- (apýdailis : dailùs), apie- (apetirščias : tištas), ato- (atóretis : rẽtas), pa- (pa-
gra žùs : gražùs), pra- (pražãlias : žãlias), pri- (pršlubas : šlùbas), prie- (prežalias : 
žãlias), pro- (próskersas : 2 skesas), są- (spilkas : plkas), priesagomis: -okas (gra-
žókas: gražùs), -svas (žasvas : žãlias), -vas (pašvas : 2 pálšas), -avotas (×paikavó-
tas : pakas), su keliais darybos afiksais: priešdėliu prie- ir priesaga -(i)okas 
(prekurčiokas : kučias), priešdėliu pra- ir priesaga -ilis (prašivilis : šrvas), prieš-
dėliu pa- ir priesaga -otas (pagirtótas : grtas) ir kt.

1 neapibrėžtą ypatybės kiekį žyminčių būdvardžių apibrėžimai įvairuoja. Šie žodžiai vadinami sutvirti-
namojo laipsnio būdvardžiais (skardžius 1934: 134), artimybinę reikšmę žyminčiais būdvardžiais (skar-
džius 1934: 456), panašumo reikšmę turinčiais būdvardžiais (otrębski 1956: 332–336), ypatybės stipri-
nimo bei kiekio būdvardžiais (dLkg 1996: 191–238), deminutyvais (artima deminutyvams darybos 
reikšmė) (ambrazas 2011: 56) ir t. t.

2 bendrinės kalbos būdvardžių darybą išsamiai aprašė adelė Valeckienė (dLkg 1996: 191–238). čia jau 
būdvardžiai klasifikuojami ne pagal darybos afiksus, kaip buvo daroma iki šiol (Prano skardžiaus, janio 
otrębskio ir kt.), bet pagal darybos reikšmes. kalbininkė išskyrė 6 išvestinių būdvardžių kategorijas: 
1) ypatybės stiprinimo bei kiekio būdvardžiai; 2) vidinės ypatybės būdvardžiai; 3) išorinės ypatybės 
būdvardžiai; 4) panašios bei būdingos ypatybės būdvardžiai; 5) išskiriamieji rūšiniai būdvardžiai; 6) re-
zultatinės ypatybės būdvardžiai (žr. dLkg 1996: 191–238; Lkg i: 550−601). būdvardžių darybos is-
torija nuo seniausių laikų iki dabarties išnagrinėta sauliaus ambrazo (ambrazas 2008: 2011).
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PrieŠdėLio PO- Vediniai 

LkŽe iš viso rasta 214 priešdėlio po- vedinių, žyminčių neapibrėžtą ypatybės 
kiekį. Visi priešdėlio po- vediniai, nagrinėjami šiame straipsnyje, priklauso tam 
pačiam darybos tipui3. Visi nagrinėjami žodžiai yra dariniai, kurie tiek formaliai, 
tiek semantiškai remiasi pamatiniu žodžiu. kiekvienas darinys yra „dvinaris – turi 
darybos pamatą ir formantą“ (urbutis 2009: 212). darinys žymi tam tikrą dalyką 
ar reiškinį ne tiesiogiai, o per tarpininką, kitą tos kalbos žodį ar kelis žodžius. tas 
tarpininkas yra pamatinis žodis (ambrazas 1993: 8). 

nustačius pamatinį žodį ir darybos priemonę, toliau straipsnyje analizuojama 
darybos reikšmė. tai „reikšmė, išeinanti iš žodžio darybos formos, kitaip sakant – iš 
darinio struktūrinių sandų bei jų santykio“ (urbutis 2009: 173). kitų kalbininkų ji 
vadinama struktūrine darinio reikšme (Paulauskienė 2006: 22). apibūdindamas da-
rybos reikšmės sąvoką aloyzas gudavičius ją laiko „leksinės reikšmės sudedamąja 
dalimi, tam tikra jos modifikacija, papildymu“ (gudavičius 1994: 11). skiriama in-
dividuali, atskiram dariniui būdinga darybos reikšmė, ir grupinė, būdinga visai da-
rinių grupei. straipsnyje, remiantis žodžio semantine struktūra, o tiksliau – pamati-
nio žodžio leksinės reikšmės ir darybos formanto santykiu, nustatomos individualios 
kiekvieno vedinio darybos reikšmės ir bendra potipio ir tipo darybos reikšmė, nes 
darybos reikšmę „turi ne tik atskiri vediniai, bet ir jų grupės bei klasės − darybos 
tipai ir kategorijos. darybos kategorija yra vedinių klasė, turinti bendrą darybos 
reikšmę ir specifinių darybos afiksų“ (ambrazas 1993: 10; plg. urbutis 2009: 329). 

Pagal tai, ar prisijungęs prie pamatinio žodžio priešdėlis po- keičia pamatinio 
žodžio galūnę, ar ne, skiriami du darybos potipiai: póbrangis (: brangùs) ir póbran-
gus (: brangùs). 

remiantis LkŽe medžiaga, šio straipsnio pirmojoje dalyje analizuojama 166 
potipio póbrangis būdvardžių vedinių, 7 tam pačiam potipiui priskiriamų daiktavar-
džių ir vieno dalyvio vedinio daryba ir darybos reikšmės. antrojoje straipsnio 
dalyje tais pačiais aspektais aprašomi 40 potipio póbrangus būdvardžių vedinių. 

 1 . Potipis póbrangis (: brangùs) 

 1 .1 . Pamatiniai žodžiai

LkŽe rasti 174 neapibrėžtą ypatybės kiekį žymintys būdvardžiai, priklausantys 
šiam potipiui, kurio skiriamoji ypatybė − priešdėlio po- pridėjimas prie žodžio 
eina kartu su galūnės keitimu. Pamatinio žodžio galūnė keičiama į -is, pvz.: póbal-
tis (: báltas), póvėlis (: vėlùs), vieno žodžio į -ys, pvz.: pobrauzgỹs (: bráuzga). 

3 Žodžių darybos tipas apima „tris pagrindinius darybos požymius: 1) darybos reikšmę [...] 2) pamatinio 
žodžio (darybos pamato) leksinį gramatinį pobūdį ir 3) darybos formantą“ (urbutis 2009: 293–294).
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Visus šiame poskyryje nagrinėjamus būdvardžius pagal pamatinio žodžio kalbos 
dalį galima suskirstyti į būdvardžių, daiktavardžių ir dalyvių vedinius. 

Pagal pamatinio žodžio galūnę būdvardžių vedinius (166 žodžiai) galima 
suskirstyti į dvi grupes: -(i)as galūnę turinčius pamatinius žodžius ((a); 95 žodžiai) 
ir būdvardžius, kurių pamatiniai žodžiai baigiasi galūne -us ((b); 71 žodis).

(a) -(i)as galūnės vediniai: 

póankštis (: añkštas), 2 póaukštis (: 2 áukštas), póbaltis (: báltas), póbasis (: bãsas), pó-
bėris (: bras), póblogis (: blõgas), póbukis (: 3 bùkas), pódidokis (: didókas)4, pódievo tis 
(: dievótas), pódykis (: 1 dỹkas), pódrėgnis (: drgnas), pódrungnis (: druñgnas), pódrūtis 
(: drtas), pógeltis (: 3 getas), pógeltonis (: geltónas), pógeris (: 1 gẽras), pó gied ris 
(: giẽdras), póglioris (: glióras), pógreitis (: gretas), pógrynis (: grýnas), póilgis (: 1 l-
gas), 2 pójaunis (: 1 jáunas), pójuodis (: júodas), pókarštis (: kárštas), pókeistis (: kestas), 
pókietis (: ketas), póklienis (: klenas), pókreivis (: krevas), ×pókūdis (: ×k das), pókur-
čis (: kučias), pókurtis (: kučias), pókvailis (: kvalas), pólaibis (: láibas), 2 pólaisvis 
(: las vas), pólengvis (: leñgvas), ×pólentis (: ×leñtas), pólėdnus (: ldnas), pó lėtis (: ltas), 
pó liesis (: lesas), póliūdnis (: lidnas), pómažis (: 1 mãžas), pómėlynis (: m lynas), pómen-
kis (: meñkas), póminkštis (: mnkštas), pómitris (: mtras), pónaujis (: naũjas), pónedoris 
(: nedõras), pónėkis (: 3 nkas), pópaikšis (: pakšas), pópalaidis (: paláidas), pópiktis 
(: 1 pk tas), pópilkis (: plkas), pópilnis (: 1 plnas), póplikis (: plkas), pópliuškis (: pliùškas), 
póplonis (: 2 plónas), póprastis (: prãstas), 2 pórainis (: 2 ráinas), póraišis (: ráišas), pó-
raudis (: raũdas), póraudonis (: 1 raudónas), póresvis (: rẽsvas), póretis (: rẽtas), pórudis 
(: rùdas), 2 pó sau sis (: 2 saũsas), pósenis (: sẽnas), pósiauris (: 1 siaũras), pósilpnis (: sip-
nas), pó skys tis (: skýstas), póskriauznis (: skriaũznas), ×póskrumnis (: ×skrunas), pó-
stipris (: stpras), póstoris (: stóras), póstriukis (: 2 striùkas), pósveikis (: 1 svekas), pó-
šaltis (: šáltas), póšiltis (: 2 šitas), póširmis (: šrmas), póšiurkštis (: šiukštas), póšlapis 
(: šlãpias), póšveplis (: švẽplas), pótekinis (: 1 tẽkinas), 2 pótyris (: týras), pótirštis (: tiš-
tas), pótrumpis (: 2 trupas), pótuštis (: tùščias), pótvirtis (: tvrtas), póvienodis (: vie-
nódas), póvilgšnis (: vlgšnas), póžalis (: žãlias), 2 póžemis (: žẽmas), póžydris (: žýd ras), 
póžilis (: 1 žlas), póžioplis (: žiõplas), póžvairis (: žvaras).

(b) -us galūnės vediniai: 

póankstis (: ankstùs), póaštris (: aštrùs), póbaisis (: baisùs), póbaugis (: baugùs), póbjau-
ris (: bjaurùs), póbrangis (: brangùs), póbudris (: budrùs), pódukslis (: dukslùs), 2 pógar-
sis (: garsùs), pógausis (: gausùs), pógilis (: gilùs), pógražis (: gražùs), póįvairis (: įvairùs), 
pókartis (: kartùs), pókimis (: kimùs), póklaikis (: klaikùs), 2 pólaiškis (: laiškùs), pólauks-
tis (: laukstùs), 2 pólygis (: 1 lýgus), pólomis (: lomùs), pómaršis (: maršùs), pómulkis 
(: 5 mùl kus), pónašis (: našùs), pópigis (: pigùs), póplatis (: platùs), póplepis (: plepùs), 
pó plokštis (: plokštùs), pópuikis (: puikùs), pórambis (: rambùs), póramis (: ramùs), 2 pó-
rūgš tis (: rūgštùs), pórupis (: rupùs), pórūstis (: rūstùs), pósaldis (: saldùs), póskaudis 

4 dėl vedinio pódidokis pamatinio žodžio nustatymo plačiau žr. poskyrį 2.1.
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(: skau dùs), ×póskūpis (: ×skūpùs), 2 póslėnis (: slėnùs), póslidis (: slidùs), 2 póslydis 
(: sly dùs / slidùs), pósmagis (: smagùs), pósmailis (: smailùs), pósmulkis (: smùlkus), 
2 pó snūdis (: snūdùs), pósraunis (: sraunùs), póstambis (: stambùs), póstatis (: statùs), 
pósunkis (: sunkùs), pósūris (: sūrùs), póšykštis (: šykštùs), póšiurpis (: šiurpùs), póšvie sis 
(: šviesùs), pótaikis (: taikùs), pótampris (: tamprùs), pótamsis (: tamsùs), pótankis (: 2 tán-
kus), póteisis (: teisùs), 2 pótykis (: tykùs), 2 pótylis (: tylùs), 2 pótingis (: tingùs), pótižis 
(: tižùs), 2 pótolis (: tolùs), pótrankis (: trankùs), 2 pótroškis (: troškùs), póūmis (: ūmùs), 
2 póveikis (: véikus), póvėlis (: vėlùs), póvėsis (: vėsùs), póverksnis (: verksnùs), póverks-
mis (: verksnùs), 2 póžiaudris (: žiaudrùs), póžvalis (: žvalùs).

Pagal pamatinio žodžio galūnę daiktavardžių vedinius (7 žodžiai) galima su-
skirstyti į tris grupes: į padarytus iš galūnės -a turinčių daiktavardžių ((c); 3 žodžiai), 
padarytus iš galūnę -as turinčių daiktavardžių ((d); 3 žodžiai) ir padarytus iš galū-
nę -ys turinčių daiktavardžių ((e); 1 žodis).

(c) pobrauzgỹs (: bráuzga), póraganis (: rãgana), pótumpis (: 2 tùmpa). 
(d) pómukšis (: mùkšas), póvargšis (: vagšas), póvilkis (: vikas).
(e) pótinginis (: 2 tinginỹs).

atskirai reiktų aptarti kelių daiktavardžių vedinių pamatinių žodžių nustatymą. 
atrodytų, kad galimi du šių vedinių pamatiniai žodžiai, pavyzdžiui: vedinys póra-
ganis gali būti padarytas iš daiktavardžių rãgana arba ragãnius, póvargšis iš vagšas 
arba vagšis, póvilkis iš vikas arba vlkė, pótumpis iš tùmpa arba tùmpis. išanalizavus 
vedinių ir galimų pamatinių žodžių reikšmes, paaiškėjo, iš kurio žodžio vedinys 
išvestas, pvz.: póraganis ʽkiek raganiškasʼ, rãganiškas ʽbūdingas, priklausantis raganaiʼ 
(ne ʽ...ar raganiuiʼ). taigi akivaizdu, kad daryba remiasi įprastesniu žodžiu (ragãnius 
pats yra padarytas iš žodžio rãgana ir turi papildomą semą – ʽvyrasʼ, kuri visai ne-
svarbi, darant būdvardį póraganis). taip pat būtų galima aiškinti ir kitų vedinių 
pamatinių žodžių pasirinkimą. galima teigti, kad pamatiniais žodžiais laikytini 
darybiškai paprastesni žodžiai: ragana, tumpa, vargšas, vilkas .

kito abejotino galimo pamatinio žodžio pasirinkimui padėjo LkŽe fiksuojamo 
vartojimo arealo nustatymas. Vedinys pótinginis, LkŽe užfiksuotas radviliškio ir 
kelmės rajonuose, galėtų būti išvestas iš būdvardžio tinginus5 ar daiktavardžio 
tinginỹs. Pirmasis yra užrašytas iš Molėtų ir utenos rajonų, o antrasis fiksuojamas 
visoje Lietuvoje. Žodžio vartojimo dažnumas leidžia daryti prielaidą, kad vedinys 
pótinginis yra išvestas iš daiktavardžio tinginỹs .

rastas vienas veikiamosios rūšies būtojo kartinio laiko dalyvio vedinys (f), 
padarytas iš vyriškosios giminės vienaskaitos vardininko linksnio trumpesniojo 
kamieno varianto (kituose linksniuose jis papildomai praplėstas priesaga -us-).

(f) pópasiutis (: pasiùtęs).

5 LkŽe nesukirčiuotas.
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nagrinėjamojo potipio vediniai tarmėse varijuoja6. jiems būdingas fonetinis (1 
atvejis) ir morfologinis varijavimas (8 atvejai). Vienas fonetinio varijavimo pavyzdys, 
šaknyje turintis balsių i ir y skirtybių (g), perimtų iš atitinkamų pamatinio žodžio 
variantų, pvz.: slydùs ʽžr. slidùsʼ = slidùs. kitam pavyzdžiui būdingas morfologinės 
kilmės priebalsių n ir m varijavimas (h), atsiradęs dėl to, kad būdvardžio vedinys 
póverksnis (: verksnùs) bus patyręs daiktavardžio veksmas antrinį (analoginį) po-
veikį, dėl kurio atsirado forma póverksmis ʽžr. poverksnisʼ. abiejų būdvardžių reikš-
mės LkŽe nesiskiria: aiškinant vedinį póverksmis nurodoma į vedinį póverksnis . 
daugiausia rasta tą pačią leksinę reikšmę turinčių, bet skirtingai kirčiuojamų ga-
lūnių -is ir -ys galūnių variantų ((i); 7 atvejai). 

(g) póslidis (: slidùs) ėr. − 2 póslydis (: slydùs . žr. slidùs) užv. 
(h) póverksnis (: verksnùs) jnšk, Ps − póverksmis (: verksnùs) srv.
(i) pójuodis gd, slm − pojuodỹs jn; 2 pósausis erž, ėr, grš, ktk, slm, srv, Vn, Žr − 

posausỹs Žr; ×póskūpis ds − poskūpỹs Šll; póstoris ėr, rs, sb, sld, trs − postorỹs grg; 
pósūris dr, j, rm, sb − posūrỹs kv, jn; póšviesis bŽ506, rm − pošviesỹs tl; pótum-
pis M.unt − potumpỹs Tv7 . 

6 Kalbotyros terminų žodyne variantu vadinama „to paties kalbos vieneto skirtybė. [...] variantai paprastai 
turi tapačią funkciją ir skiriasi tik išraiška, dėl to neretai sakoma, kad tai esančios skirtingos to paties 
atskiro kalbos vieneto realizacijos“ (gaivenis, keinys 1990: 225). tokiai variantų sampratai pritaria ir 
kazimieras Župerka. jis išskiria tris variantų rūšis: fonetinius, darybinius, akcentinius. Žodžio variantai 
(ypač fonetiniai ir darybiniai) yra artimi bendrašakniams leksiniams bei darybiniams sinonimams, tačiau 
dauguma skiriasi stilistiniais atspalviais bei vartojimo sferomis. taigi variantai yra būdingi visiems 
kalbos lygmenims (Župerka 1997: 28). kalbininkas juozas Pikčilingis (1988: 46) variantu vadina „to 
paties žodžio, formos ar sintaksinės konstrukcijos kitą pavidalą.“ rita Miliūnaitė monografijoje „da-
bartinės lietuvių kalbos vartosenos variantai“ skiria keturis atraminius varijavimo klasifikacijos taškus: 
leksinį, gramatinį, garsinį ir grafinį varijavimą (Miliūnaitė 2009: 164–177). rašydama apie darybinius 
sinonimus jolanta Vaskelienė nurodo, kad „žodžio variantai – tai jo atmainos, besiskiriančios neesmi-
niais fonetiniais, morfologiniais požymiais, kurie nekeičia reikšmės“ (2000: 13).

7 grupės (i) variantų vartojimo arealas remiantis LkŽe iliustracine medžiaga rodo, kad -is galūnės vediniai 
daugiausia žodyne užrašyti iš aukštaičių (rytų ir vakarų) ir žemaičių (pietų ir šiaurės) tarmių. Šie būdvar-
džiai fiksuojami Panevėžio r. ėriškyje − 2 pósausis, póstoris, ramygaloje − pósūris, póšviesis; kėdainių r. 
surviliškyje 2 pósausis, truskavoje − póstoris; kupiškio r. salamiestyje − pójuodis, subačiuje − pósūris, 
póstoris; utenos r. kuktiškėse − 2 pósausis, saldutiškyje − póstoris; telšių r. Žarėnuose − 2 pósausis, 
gadūnave − pójuodis; jurbarko r. eržvilke − 2 pósausis; kretingos r. darbėnuose − pósūris; raseiniuose − 
póstoris; Šakių r. griškabūdyje − 2 pósausis; Šilutės r. Vainute − 2 pósausis; Zarasų r. dusetose − ×póskū-
pis. galūnės -is vediniai fiksuojami ir a. juškos (pósūris), j. barono (póšviesis), M. untulio (pótumpis). 
galūnės -ys vediniai LkŽe fiksuojami tik žemaičių tarmės pietų ir šiaurės patarmėse. tokių vedinių LkŽe 
užrašyta telšių r.: telšiuose pošviesỹs, Varniuose pobrauzgỹs, Žarėnuose posausỹs; Šilalės r.: Šilalėje 
poskūpỹs, kvėdarnoje posūrỹs; klaipėdos r. gargžduose postorỹs; Plungės r. tveruose potumpỹs. du šios 
galūnės vediniai pojuodỹs ir posūrỹs LkŽe užrašyti iš kazimiero jauniaus raštų. 

LkŽe pateikta medžiaga nerodo tikrojo vedinių paplitimo ploto. Žodyne žodis gali būti neužfik-
suotas, bet tai nereiškia, kad jis tame plote ir nevartojamas, todėl straipsnyje analizuojamą geografinį 
vedinių paplitimą reikėtų vertinti kaip apytikslį. straipsnyje prie vedinių nurodomos vietovės, kurio-
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ne tik vediniai, bet ir jų pamatiniai žodžiai varijuoja. daugiausia rasta morfolo-
ginių variantų (34 atvejai), pamatiniams žodžiams beveik nebūdingas fonetinis va-
rijavimas (1 atvejis). analizuojant morfologinius variantus paaiškėjo, kad vienais 
atvejais nagrinėjamojo potipio būdvardžiai daromi iš pamatinio žodžio, turinčio 
galūnę -us (nors egzistuoja ir variantas su galūne -as), pvz.: póbjauris: bjaurùs 
(2 bjaũras), kitais atejais atvirkščiai – būdvardžiai daromi iš pamatinio žodžio, tu-
rinčio galūnę -as (nors egzistuoja ir variantas su galūne -us), pvz.: pólaibis: láibas 
(laibus). aprašant pamatinių žodžių variantus analizuotas šių žodžių vartojimo are-
alas remiantis tik LkŽe duomenimis. nustatyti, iš kurio žodžio varianto yra išvestas 
pamatinis žodis, dažnai nėra paprasta. Pamatiniu žodžiu laikomas žodis, kurio geo-
grafinis paplitimas artimas vedinio geografiniam paplitimui. yra žodžių, kurių abu 
variantai fiksuojami tose pačiose tarmėse, kaip ir jų vediniai; tokiu atveju žiūrima, 
kuris pamatininis žodis užfiksuotas geografiškai arčiau tos vietos, kur užrašytas ve-
dinys. jeigu vedinys fiksuojamas tik tarmėse, o jo vienas iš variantų yra tik raštuo-
se, tai didesnė tikimybė, kad tas vedinys išvestas iš tarmėse vartojamo varianto. 
Pasitaiko atvejų, kai vedinys užrašytas tik iš rašytinių šaltinių, o jo variantai fiksuo-
jami iš tarmių. tada žiūrima, iš kokių rašytinių šaltinių žodis užrašytas, t. y., kas yra 
autorius, iš kur jis kilęs. remiantis šiais kriterijais skiriami vediniai iš galūnės -as 
varianto ((j); 18 atvejų), vediniai iš galūnės -us varianto ((k); 16 atvejų). Vietovės, 
kuriose užrašyti ir vediniai, ir jų pamatiniai žodžiai, tekste pabrauktos. 

(g) vediniai iš -as galūnės varianto: 

póankštis skr (añkštas arm, dkš, yl − 1 ankštùs rm); pódrėgnis rm (drgnas dkš, 
kv, Plt, rdm, slnt – drėgnùs Vvr); pódrungnis Všk (druñgnas alvt, ds, Lkv, up, Vb – 
drungnùs Ldk, skdt); pókurtis krs (kučias arm, brt, dkš, drsk, ds, dv, jrb, grz, kt, 
Lbv, Ml, Mrj, Plv, Pmp, Pnd, rod, sln, Šr, Žln − 2 kutas yl, kv, rsn − kurtùs (tik 
raštuose)); pólaibis sb (láibas ad, aps, asv, brs, ds, kbr, ktk, Pc, Pn, Prng, sb, skr, 
smn, Šd – laibus (tik raštuose)); pólaisvis Vdžg (lasvas als, btr, klvr, Plk – laisvus 
(tik raštuose)); pólengvis erž (leñgvas alk, brb, dkš, ds, gs, jnš, jnšk, kal, Ml, Mrj, 
Mžk, Pc, Plt, Plv, Prng, Ps, Pš, rm, sdk, Šts, Vb, Vlk, Zt – lengvùs ad, brs brž, ėr, 
jnš, krg, krš, nmk, Pkl, Plm, rd, rdn, sg, Vdžg); pólentis kb, sb (×leñtas ad, an, 
dl, ktk, Ldk, Pnmr, svn, Švnč, tr, Vb − ×lentùs bsg, Pc, rm, Šmn); pómitris Šts 
(mtras krok, snt, Vlkv − mitrùs ds, grž, krg, Vlk, Lp, Mrs, Mrj, Mžk, Prn, sd, skd, 
Škn); póskriauznis trgn (skriaũznas klt, ktk, Lkm, Mlt, Plš, sld, Švnč, trgn – skriauznùs 
(tik raštuose)); póskrumnis nmk (×skrunas jrb, Vl, Vv − ×skrumnùs brs, jdr, krs, 
Mžk, skd, slnt, Šv, Vkš); póstipris ktk, sld, Všv (stpras adm, alks, aln, antr, antz, 
bt, dgč, dgl, dgp, dkk, ds, ėr, imb, grd, jd, jrb, km, kp, krns, krs, krš, ktk, kzr, 

se jie fiksuojami LkŽe. Vietovių sutrumpinimai atitinka LkŽe teikiamus sutrumpinimus. aprašant 
tarmes remiamasi alekso girdenio ir Zigmo Zinkevičiaus tarmių klasifikacija Lietuvių kalbos atlase 
(Lka i; žml. nr.1).
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Lel, Lkv, Ln, Lpl, Mlt, Mžš, Pb, Pnd, Pnm, Ps, rdn, sb, sdk, slk, skdt, slm, sml, 
snt, sug, strn, trgn, tršk, Vl, Vn, Vžns, Žl, Žln − stiprùs antr, aps, bsg, btrm, dbč, 
dgp, dkk, dkš, ds, dv, yl, ėr, jdr, jrb, jz, gd, gršl, grz, kal, kb, klt, krč, krkl, 
krš, krž, kzr, kž, Lnkv, Lz, Lž, Ml, Mlk, Mšg, Mšk, nč, nt, ob, Pkr, Plng, Plšk, 
Plt, Pn, Pst, rm, rod, rsn, sk, skrb, slnt, str, Švnč, upn, upt, ut, tl, trk, trs, Vdk, 
Vrn, Vvr, Žeml, Žl, Žsl, Pgg); póšiurkštis ds, rm (3 šiukštas ds, dv, kvr, Ml − 
šiurkštùs aln, eiš, ėr, kai, kb, klt, klvr, krs, Pls, Pmp, PnmŽ, Prng, Pt, sk, skrb, 
slm, Vdn, Vdžg – šiukščias Psn); póšveplis rm (švẽplas alz, bgt, dkš, drsk, ds, dsn, 
gdr, jnk, krn, Lkm – šveplùs (tik raštuose)); pótyris (tik raštuose) (týras akm, brž, 
bs, dgp, gršl, Plng, Prn, sln – tyrùs grd, gdr, Pč, Pl, smn, svn, sz); pótuštis (tik 
raštuose) (tùščias al, bsg, čk, drsk, eiš, yl, gršl, grv, jnšM, jrb, Lš, klm, klt, klvk, 
km, kpč, krš, kv, Mšk, Mrj, nv, Pč, Pln, Plv, Pv, rdn, rod, skdv, skr, smn, srj, 
Škt, Šll, Šmk, tl, trg, trk, Vdk, Vlkv, Všr, Žgč, Žl – tùštas krg); póvilgšnis krkl 
(vlgšnas Lkv, Plt, slnt, Vkš – vlgšnus gd, grg, kl, kv, Žr); póžvairis ėr (žvaras brž, 
btrm, dglš, dkš, drsk, ds, grv, jrb, jsv, kli, klp, klt, Lkš, Lp, ob, Pl, Pls, Plšk, 
Prng, rmš, skp, slk, smln, svn, Šd, Šlvn, trak, trg, Vlk, Vv, Žl – žvairùs jnš, kair, 
kpč, Lnkv, Lp, Lš, Pšl, rk, sur).

(h) vediniai iš -us galūnės varianto: 

póankstis slm (añkstas dglš, dkš, ds, grž, Prng, skr – ankstùs ig, klp, Lnkv, Pls); 
póbjauris rm (bjaurùs alk, dkš, ėr, grg, gs, Lkš, Lž, Mrj, Pn, rm, sdk, Vv − 2 
bjaũras bjaũras Lkm, Ppr, slk, Vln); póbudris jd (budrùs btg, dkš, dov, kp, nmn, 
skr, Švnč, Zp – budras (tik raštuose)); pódukslis Pnd (dukslùs apt, bsg, čk, Lnkv, 
Pg, Ps, Psn, rk, slm, užp, Vb, Zr, Žg – dùkslas (tik raštuose)); pólomis jd (lomùs Pš, 
Šl, Vb − 4 lõmas Paį); póplokštis (tik raštuose) (plokštùs (tik raštuose) − 3 plókštas 
kv – plókščias Šlč, Šts); 2 pórūgštis upt (rūgštùs dgč, ėr, jnš, krš, Lš, Mrj, Mžš, ob, 
Pb, rdm, skp, smn, Šauk, Vdžg – rgštas bt, end, imb, jnšk, krš, Lk, Lkv, Lz, Ms, 
Mžš, nmč, Pgg, Pvn, rdn, Šts, Šv, užv, Vn); ×póskūpis ds, Šll (×skūpùs akm, an, 
brt, grk, jrb, jž, kp, klk, krsn, krš, kt, kv, Mrs, ob, Pnd, Ppl, Pšl, Šl, ut, trgn, 
Vj, Vs, Žg, Žml − ×skū̃pas als, arm, erž, gr, grg, Pls, sd, slnt, tl, Žr); 2 póslėnis 
rm (slėnùs brž, ds, krs, krš, Ln, Mžš, rd, sdb, Vlž − 2 slnas rd); pósmailis (tik 
raštuose; užrašytas j. elisono raštuose, kuris kilęs iš kupiškio r.) (smailùs akm, als, 
eig, yl, jnš, jrb, kal, klp, krš, nv, Ms, Plš, Plt, rd, rdn, sd, skdv, slnt, Šv, tl, trk, 
Vdžg, Vrn, Všv, Žln – smalas dbk, ds, Lp, Lt, Mrk, Ppr, rmš); pósūris dr, kv, sb 
(sūrùs db, dr, grv, grž, klt, ktk, Lt, Pšl, rmč, Šl, ut, Žg – sras dglš, end, erž, 
grd, gršl, Lkv, Pj, rdn, Šv, Vn); póšykštis ds, slm (šykštùs alz ,jnšk, jž, klk, km, 
kri, Lnkv, Mžk, ob, on, Pnd, Ps, rmš, slč, slm, smn, Šd, Škn, Vad, Vb, Vgr, Žml – 
šýkštas dov, jn, krs, kv, Ms, Pmp, Prk, sb, skrb, slnt, tlž, Vb, Žml); pótampris 
Vdžg (tamprùs jrb, jnš, grd, kl, krp, Ms, Pln, Plv, Ppr, skdv, skr, sl, Šmk, Varn, 
Všv, Vd, Vdk, Vdžg – tapras (tik raštuose)); 2 pótykis slm, trgn (tykùs ad, an, 
dglš, drsk, dv, igl, yl, Lb, klt, kp, kpr, Lnk, Lš, Mlk, Mrj, Mžš, nm, Pč, Prng, Pv, 
rk, slm, sln, smal, srj, sug, stak, svn, Švnč, užp, trg, trgn, tv, Vrn, Vs, Žln – 
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tỹkas dg, dv, grdm, klp, krg, Mrj, Plng, Prk, Pst, rg, rod, rsn, sd, Šv, tlž, Vlk, 
Vrnv); póvėlis užv (vėlùs dkš, erž, jz, ob, Zp − 2 vlas klt, Pb, rtn, slm, smal, 
Vgr); 2 póvėsis (tik raštuose) (vėsùs dg, dkk, drsk, eig, end, grk, klt, krš, Lp, Lš, 
Ml, Mlk, Mš, nm, Plv, Prn, Pšš, rdn, Mš, svn, Šlu, Šts, trkn, tvr, Vd, Žml2 − vė-
sas (tik raštuose)); póžiaudris (tik raštuose; užrašytas Lauryno ivinskio raštuose, kuris 
yra kilęs iš užvenčio) (žiaudrùs rt, sd, Šts, užv, Varn, Vkš, Všv – žiaũdras Lkv).

iš LkŽe tarmių (atskirais atvejais ir rašytinių šaltinių) medžiagos matyti, kad 
grupės (j) variantų galūnės -as vediniai užrašyti visose aukštaičių ir žemaičių šnek-
tose, o galūnės -us variantai būdingesni šiaurės ir pietų žemaičių šnektoms. kitos 
galūnių variantų grupės (k) galūnės -us vediniai fiksuojami aukštaičių ir žemaičių 
patarmėse, o galūnės -as variantai rytų ir vakarų aukštaičių patarmėse.

dauguma potipio póbrangis būdvardžių yra padaryti iš dviskiemenių būdvardžių, 
keli padaryti iš daugiaskiemenių (išvestinių) būdvardžių, pvz.: pógeltonis (: geltónas : 
getas), pómėlynis (: mlynas : mlas), pónedoris (: nedõras : dõras), póraudonis (: 1 
raudónas : raũdas). 

 1.2. darybos reikšmė

Visi straipsnyje nagrinėjami vediniai reiškia tam tikrą pamatiniu žodžiu pasa-
kytos ypatybės kiekį, skiriasi tik tos ypatybės atspalvis8. Potipio póbrangis ben-
droji darybos reikšmė nusakoma taip: ʽtoks, kuris turi kažkiek pamatiniu žodžiu 
įvardytos ypatybėsʼ. norint nustatyti, kiek ir kokių tų reikšmės atspalvių gali nu-
sakyti nagrinėjamo potipio būdvardžiai, analizuotos visų vedinių individualios 
darybos reikšmės. Žiūrėta, kaip LkŽe apibrėžiama vedinio leksinė reikšmė. nag-

8 Priešdėlio po- „būdvardžiai daugiausia yra vartojami artimybinei reikšmei žymėti“ (skardžius 1934: 
456). tokie būdvardžiai reiškia „tos pačios ypatybės kitokį laipsnį, paprastai silpnesnį“ (ambraška ir 
kt. 1946: 173–174). jano otrębskio „Lietuvių kalbos gramatikoje (gramatyka języka litewskiego)“ 
priešdėlio po- vediniai polaisvis, porūgštis laikomi kaip panašumo reikšmę turintys (otrębski 1956: 
332–336). adelė Valeckienė straipsnyje „dabartinės lietuvių literatūrinės kalbos būdvardžių laipsniai 
ir jų reikšmės“ teigia, kad šio priešdėlio vediniai reiškia apskritai ne visai pilną ypatybės kiekį“ (Va-
leckienė 1961: 49). „Priešdėlio po- būdvardžiai irgi parodo ne visai pilną pagrindiniu žodžiu reiškiamos 
ypatybės kiekį [...]. rytų aukštaičių tarmėse [...] jie čia rodo labai mažą pagrindiniu žodžiu reiškiamos 
ypatybės kiekį, galimą išreikšti žodžiais truputį, dar truputį“ (Lkg i 588). evaldos jakaitienės, adelės 
Laigonaitės, aldonos Paulauskienės Lietuvių kalbos morfologijoje tarp mažesnį intensyvumą žyminčių 
priešdėlių minimas ir po- (jakaitienė 1976: 263–265). aldonos Paulauskienės Lietuvių kalbos morfolo-
gijos apybraižoje priešdėlio po-vediniai laikomi mažesnį intensyvumą žyminčiais būdvardžiais (Paulaus-
kienė 1983: 69–79; 100–103). „būdvardžiai su priešdėliu po- [...] reiškia ne visai pilną pamatiniu žodžiu 
pasakytos ypatybės kiekį. [...] tam tikri priešdėlio po- būdvardžiai reiškia truputį per didelį, normą 
viršijantį pamatiniu žodžiu pasakytos ypatybės kiekį [...]. Priešdėlio po- būdvardžiai taip pat žymi tru-
putį dar trūkstamą ypatybės kiekį“ (dLkg 1996: 225). ambrazo nuomone, šie priešdėliniai būdvardžiai 
savo reikšme yra artimi deminutyvams (ambrazas 2011: 56). 
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rinėjamų žodžių darybos reikšmės nusakomos prieveiksmiu truputį (trupùtį ʽbent 
kiek, šiek tiekʼ (LkŽe)), dalelyte gana (ganà ʽ2. gerokaiʼ (LkŽe)), dalelyte beveik 
(bevéik ʽ1. bemaž, koneʼ (LkŽe)) ir dalelyte per (4 pe ʽppr. su prieveiksmiais ar 
būdvardžiais, žymint didesnį ar mažesnį, negu reikia, kiekį, nusakant normą vir-
šijančią būseną, ypatybęʼ (LkŽe)).

remiantis individualiomis vedinių darybos reikšmėmis, visi būdvardžiai suskirs-
tyti į grupes pagal pamatiniu žodžiu pasakytos ypatybės kiekio dydį: į mažesnį 
ypatybės kiekį, nei pasakyta pamatiniu žodžiu, žyminčius būdvardžius ir į didesnį 
ypatybės kiekį, nei pasakyta pamatiniu žodžiu, žyminčius būdvardžius. Mažesnį 
ypatybės kiekį žymintys būdvardžiai pagal tos ypatybės kiekio dydį skiriami į vi-
dutinį, mažiau nei vidutinį ir artimą pamatiniu žodžiu pasakytos ypatybės kiekį 
žyminčius būdvardžius.

dauguma nagrinėjamo potipio būdvardžių žymi pamatiniu žodžiu pasakytos 
ypatybės kiekio vidutinę reikšmę (122 žodžiai). Šios grupės bendra darybos reikš-
mė nusakoma taip: ʽtoks, kuris gana...ʼ (a). Mažiau vedinių, kurių bendra darybos 
reikšmė gali būti nusakoma kaip ʽtoks, kuris truputį...ʼ (b), t. y. jie visi žymi mažiau 
nei vidutinį pamatiniu žodžiu pasakytos ypatybės kiekį ((b); 35 žodžiai). artimą 
pamatiniu žodžiu pasakytos ypatybės kiekį žyminčių būdvardžių darybos reikšmė 
nusakoma ʽtoks, kuris beveik...ʼ ((c); 7 žodžiai). nedidelės, žyminčios kiek didesnį 
nei pamatiniu žodžiu pasakytos ypatybės kiekį, grupės bendra darybos reikšmė 
nusakoma ʽtoks, kuris kiek per ...ʼ ((d); 4 žodžiai). 

(a) ʽtoks, kuris gana...ʼ: 

póankstis slm ʽgana ankstyvas, apyankstisʼ, póaštris sdk ʽ1. gana aštrus, apyaštris, aštrokasʼ. 
ʽ2. stiprokasʼ. ʽ3. griežtokas, piktokasʼ, 2 póaukštis (tik raštuose) ʽgana aukštas, apyaukštisʼ, 
póbaugis Varn ʽ1. gana baugusʼ ʽ2. bent kiek keliantis baimęʼ, póbjauris rm ʽgana bjaurus, 
apybjaurisʼ, póbrangis rm ʽgana brangus, apybrangisʼ, póbudris jd ʽgana budrus, greito-
kai atsibundantisʼ, póbukis erž ʽgana bukas, apybukisʼ, pódidokis kln, užv ʽžr. podidis 3ʼ = 
pódidis ʽ3. paaugęs, nebemažasʼ, pódievotis kltn ʽgana dievotasʼ, pódrėgnis rm ʽapy drėg-
nisʼ, pódukslis Pnd ʽgana laisvas, apydukslisʼ, 2 pógarsis (nėra duomenų) ʽapygarsisʼ, 
pógausis (tik raštuose) ʽapygausisʼ, pógeris rm, sdk 1. apygeris, gana malonus, nepiktasʼ 
ʽ2. gana tinkamas, atsakantis, ne visai prastasʼ, pógiedris grž ʽapygiedrisʼ, pógilis (tik 
raštuose) ʽapygilisʼ, póglioris grd ʽgerokai glioras, išgleręs, kiaurasʼ, pógražis rm ʽ1. apy-
gražis, apydailisʼ ʽ2. gana giedrasʼ ʽ3. apygražis, apyriebisʼ ʽ4. apyšvarisʼ, pógreitis (tik 
raštuose) ʽgana greitasʼ, pógrynis (tik raštuose) ʽapygrynis, gana gerasʼ, póilgis erž, Vdk 
ʽ1. apyilgisʼ ʽ2. gana ilgai trunkantisʼ, póįvairis Vr ʽgana įvairusʼ, 2 pójaunis klt, nmk, Vj, 
Žlp ʽ1. gana jaunas, apyjaunisʼ ʽ2. bemaž neprinokęsʼ, pójuodis gd, jn ʽ1. apyjuodisʼ 
ʽ2. gana nešvarusʼ, pókarštis ėr ʽapykarštisʼ, pókartis rm ʽapykartisʼ, pókeistis (tik raštuo-
se) ʽapykeistisʼ, pókietis erž, užv ʽ1. apykietisʼ ʽ2. stiprokasʼ ʽ3. gana sunkiai įveikiamasʼ 
ʽ4. žvarbokasʼ, póklienis Vn ʽgana klienas, apyplonisʼ, ×pókūdis (tik raštuose) ʽgana liesas, 
liesokasʼ, pókurčis ėr ʽžr. pokurtisʼ = pókurtis ʽgerokai kurčias, kurtokasʼ, pókur tis krs 
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ʽgerokai kurčias, kurtokasʼ, 2 pólaisvis (tik raštuose) ʽ1. gana laisvas, nesuveržtasʼ ʽ2. ne-
labai užsiėmęs, apylaisvisʼ, 2 pólaiškis (tik raštuose) ʽgerokai laiškus, aitrusʼ, póleng vis 
(tik raštuose) ʽ1. gana lengvas, lengvokasʼ ʽ2. negriežtas, nuolaidusʼ, ×pólentis km, sb 
ʽpolėtis, nuolaidokasʼ, pólėtis (tik raštuose) ʽapylėtis, lėtokas, nesmarkusʼ, póliesis krš 
ʽ1. apyliesisʼ ʽ2. beveik be riebalųʼ, 2 pólygis (tik raštuose) ʽgana lygus, apylygisʼ, póliūdnis 
(tik raštuose) ʽapyliūdnisʼ, pólomis jd ʽgana lomus, žemas, slėnisʼ, pómenkis grd, sb, 
skdv, stl ʽgana menkas, apymenkis, silpnokasʼ, póminkštis bsg, rm, Vn ʽ1. gana minkš-
tas, minkštokas’ ʽ2. beveik be kalkių priemaišųʼ ʽ3. gana lengvai perkalbamasʼ ʽ4. kvai-
lokas’, pómitris (tik raštuose) ʽgana mitrus, vikrusʼ, pómulkis (tik raštuose) ʽkvailokas, 
paikasʼ, pónašis (tik raštuose) ʽgana greitasʼ, pópaikšis (tik raštuose) ʽgana paikšas, pokvailisʼ, 
pópalaidis (tik raštuose) ʽgana palaidas, menkai apkrautas darbaisʼ, pópasiutis skdv ʽgana 
pasiutęs, piktasʼ, pópiktis klt, rt, trgn ʽgana piktas, piktokas, apypiktisʼ, póplepis skdv 
ʽgana plepus, šnekus’, póplokštis (tik raštuose) ʽplokštokas’, póplonis slm ʽgana plonas, 
liesokasʼ, póprastis ėr, Mrj, Plt, sb ʽ1. gana prastas, menkasʼ ʽ2. skurdokasʼ ʽ3. kuris 
menkokos išvaizdos, pažiūrėti nelabai koksʼ ʽ4. gana paprastas, neišdidusʼ, pópuikis sb 
ʽišdidokasʼ, pórambis sdk ʽapyrambis, nebaikštusʼ, póramis sb ʽgana ramusʼ, póresvis bsg 
ʽžr. poretis 1ʼ = póretis ʽ1. apyretis, netankusʼ, póretis blnk, ėr, snt ʽ1. apyretis, netankusʼ 
ʽ2. nedažnasʼ ʽ3. apylėtisʼ, pórudis (tik raštuose) ʽapyrudisʼ, 2 pórūgštis upt ʽrūgštokasʼ, 
pórūpis sb ʽapyrupisʼ, pósaldis ėr ʽapysaldisʼ, 2 pósausis erž, grš, ktk, slm, srv, Vn 
ʽ1. ga na sausas, apysausisʼ ʽ2. apyliesisʼ, pósenis grd, krd, Mžš, Vb, Vlkš ʽapysenisʼ, pó-
silpnis erž, skdv, Vdk ʽapysilpnis, silpnokasʼ, póskaudis (tik raštuose) ʽgana skaudus, 
griežtas, smarkusʼ, póskriauznis trgn ʽkuris apyliesio, išdžiūvusio veidoʼ, ×póskrumnis 
(tik raštuose) ʽgana skrumnasʼ, ×póskūpis ds, Šll ʽgana skūpus, šykštokasʼ, 2 póslėnis rm 
ʽgana slėnus, žemasʼ, póslidis (tik raštuose) ʽgana slidus, apyslidisʼ, 2 póslydis užv ʽžr. 
poslidis 1ʼ = póslidis ʽgana slidus, apyslidisʼ, pósmagis ds, trgn ʽgana smagus, linksmokasʼ, 
pósmailis (tik raštuose) ʽapysmailisʼ, pósmulkis ktk ʽapysmulkis, nestambusʼ, 2 pósnūdis 
(tik raštuose) ʽ1. mieguistas, apsnūdęsʼ ʽ2. gerokai lėtas, tingusʼ, pósraunis sb ʽgana srau-
nus, apysraunisʼ, póstambis al, nmk ʽ1. gana stambus, apystambis, rupokasʼ ʽ2. gana 
didelisʼ, póstatis (tik raštuose) ʽgana statusʼ, póstipris ktk, sld, Všv ʽ1. turintis nemaža 
jėgos, gana stiprus, apystiprisʼ ʽ2. tvirtokas, greit neplyštantis, nelūžtantisʼ ʽ3. gana 
smarkusʼ, póstoris rs, sb ʽ1. kuris didoko skersmens, pločioʼ ʽ2. kuris didokos apimties, 
stambokasʼ, pósunkis (tik raštuose) ʽ1. gana sunkus, apysvarisʼ ʽ2. gana nerangus, negreitasʼ 
ʽ3. gana keblus, vargingasʼ ʽ4. smarkokas, stiprokasʼ ʽ5. gana sunkus, painus suprastiʼ, 
pósūris jn, kv, rm, sb ʽapysūrisʼ, pósveikis jd ʽgana sveikasʼ, póšaltis užv ʽgana šaltas, 
apyšaltisʼ, póšykštis ds, slm ʽ1. apyšykštisʼ ʽ2. gana sunkiai skylantis, neskalusʼ, póšiltis 
rm ʽapyšiltis, šiltokasʼ, póšiurkštis rm ʽapyšiurkštisʼ, póšiurpis grd ʽgana šiurpus, šaltokasʼ, 
póšlapis rm, užv ʽgana šlapias, drėgnasʼ, pótaikis (tik raštuose) ʽgana taikusʼ, pótampris 
Vdžg ʽgana tamprusʼ, pótamsis bsg ʽapytamsisʼ, pótankis rm ʽ1. apytankisʼ ʽ2. dažnokasʼ, 
póteisis (tik raštuose) ʽgana teisingas, apyteisisʼ, 2 pótykis trgn ʽ1. gana lėtas, ramus, 
nešnekusʼ ʽ2. gana tykusʼ, 2 pótylis (tik raštuose) ʽgana tylus, negarsusʼ, pótinginis bsg, 
užv ʽapytinginis, potingisʼ, 2 pótingis and, Mrj ʽapytingisʼ, 2 pótyris (tik raštuose) ʽgana 
tyras, skaidrusʼ, pótirštis (tik raštuose) ʽgana tirštas, apytirštisʼ, pótižis Lkv ʽgana ištižęsʼ, 
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2 pótolis dbk ʽgana tolimas, tolokasʼ, pótrankis (tik raštuose) ʽgana trankus, garsusʼ, 2 pó-
troškis (tik raštuose) ʽgerokai troškus, tvankusʼ, pótumpis tv ʽnegreitas, nemitrusʼ, pótuš-
tis (tik raštuose) ʽapytuštisʼ, pótvirtis (tik raštuose) ʽapytvirtisʼ, póvargšis (tik raštuose) 
ʽgana menkas, vargingas, skurdusʼ, 2 póveikis (tik raštuose) ʽgana greit veikiantis, 
reaguojantisʼ, póvėlis užv ʽgana vėlus, apyvėlisʼ, 2 póvėsis (tik raštuose) ʽgana vėsus, 
vėsokasʼ, póvienodis (tik raštuose) ʽvienodokasʼ, póvilgšnis krkl ʽapydrėgnisʼ, póvilkis (tik 
raštuose) ʽgana nemalonus, nemeilus, vilkiškasʼ, 2 póžemis ėr ʽ1. gana žemasʼ ʽ2. gana 
slėnusʼ, póžiaudris (tik raštuose) ʽapyšiurkštis, apyšiurpisʼ, póžydris (tik raštuose) ʽgana 
žydras, melsvasʼ, póžioplis kt, Pl ʽgana žioplas, apyžioplisʼ, póžvalis sb ʽgana žvalusʼ.

(b) ʽtoks, kuris truputį...ʼ: 

póbaisis sb ʽtruputį baisus, apybaisisʼ, póbaltis (tik raštuose) ʽtruputį baltas, apybaltisʼ, 
póbėris Varn ʽkiek bėras, bėrokasʼ, póblogis bsg, Mlt, nj, Pgr ʽ1. apyblogis, prastokasʼ 
2. ʽapy liesisʼ, pobrauzgỹs Varn ʽnelabai dailus, didokas, stambių kaulųʼ, pódykis ėr, sb 
ʽapylaisvis, apydykisʼ, pódrungnis Všk ʽapydrungnisʼ, pókvailis (tik raštuose) ʽtruputį kvai-
las, apykvailis, kvailokasʼ, pógeltis (tik raštuose) ʽapygeltisʼ, pógeltonis sdk ʽapygeltonis, 
kiek pageltęsʼ, pókimis (tik raštuose) ʽkiek kimusʼ, póklaikis (tik raštuose) ʽkiek klaikusʼ, 
pókreivis rm ʽapykreivisʼ, pólaukstis trgn ʽkiek laukstus, bailokasʼ, pólėdnus Varn ʽnestiprus, 
silpnokas (apie gėrimus)ʼ, pómaršis sb ʽšiek tiek maršusʼ, pómėlynis grž ʽkiek mėlynas, 
apymėlynisʼ, pómukšis (tik raštuose) ʽžr. pamukšysʼ = pamukšỹs ʽšiek tiek mukšas, 
baugštusʼ, pónedoris erž ʽkiek nedoras, piktasʼ, pónėkis Lkv ʽpusėtinas, vidutiniškas, pa-
kenčiamas, nevisiškai blogasʼ, pópilkis grg ʽkiek pilkas, pilkokas, apypilkisʼ, póplikis ds, 
Pnmr ʽ1. apyplikisʼ ʽ2. grynokas, apynuogisʼ, pópliuškis (tik raštuose) ʽnelabai rimtas, 
lengvabūdisʼ, 2 pórainis (tik raštuose) ʽkiek rainas, apyrainisʼ, póraišis (tik raštuose) ʽkiek 
raišas, apyraišisʼ, póraganis (tik raštuose) ʽkiek raganiškasʼ, póraudis (tik raštuose) 
ʽapyrausvisʼ, póraudonis(tik raštuose) ʽapyraudonisʼ, pórūstis (tik raštuose) ʽkiek rūstus, 
rūstokasʼ, póširmis an ʽapyžilisʼ, póšveplis ʽapyšveplisʼ, póūmis sb ʽ1. kiek staigus, greitasʼ 
ʽ2. nelabai staigiai pasireiškiantis, vykstantisʼ, póžalis ds, ėr, kp, trgn ʽ1. truputį žalias, 
žalsvasʼ ʽ2. ne visai prinokęs, nepribrendęsʼ ʽ3. ne visai išviręsʼ, póžilis kvr ʽpražilęs, 
apyžilisʼ, póžvairis ėr ʽkiek žvairas, apyžvairisʼ.

(c) ʽtoks, kuris beveik...ʼ: 

póbasis ėr ʽbeveik basas, apybasisʼ, pónaujis sb ʽbeveik naujas, apynaujisʼ, pópilnis krs 
ʽbeveik pilnas, apypilnisʼ, póšviesis tl ʽbeveik šviesus’, pótekinis Ps, rm ʽbeveik tekinas, 
pustekinisʼ, póverksmis srv ʽžr. poverksnisʼ = póverksnis ʽkone verkiantisʼ, póverksnis jnšk, 
Ps ʽkone verkiantisʼ.

(d) ʽtoks, kuris kiek per...ʼ: 

póankštis skr ʽkiek per ankštas, apyankštisʼ, pólaibis sb ʽkiek per laibas, apylaibis, 
plonokasʼ, pómažis Pnd, rm ʽ1. truputį per mažas, mažokasʼ ʽ2. per mažo kiekio, 
negaususʼ, pósiauris ėr, Lnkv ʽkiek per siauras, apysiaurisʼ.
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nustatant individualias darybos reikšmes paaiškėjo, kad yra ir tokių vedinių, 
kurių atskiros leksemos9 turi skirtingą darybos reikšmę: vienu atveju leksema žymi 
vidutinį pamatiniu žodžiu pasakytos ypatybės kiekį, kitu atveju kiek didesnį nei 
pamatiniu žodžiu pasakytos ypatybės kiekį. Šių vedinių darybos reikšmės gali bū-
ti nusakomos taip: ʽtoks, kuris gana...ʼ ir ʽtoks, kuris kiek per...ʼ ((e); 6 žodžiai). 

(a) ʽtoks, kuris gana...ʼ ir ʽtoks, kuris (kiek) per...ʼ: 

pópigis (tik raštuose) ʽ1. gana pigusʼ ʽ2. kiek per pigusʼ, pódrūtis bsg, erž ʽ1. per storasʼ 
ʽ2. gana storasʼ ʽ3. gana stiprusʼ, póplatis ėr, jnšk ʽ1. gana platus, apyplatisʼ ʽ2. kiek per 
platusʼ, póskystis (tik raštuose) ʽ1. gana skystasʼ ʽ2. kiek per skystas, skystokasʼ, póstriu-
kis bsg, krs, Pc, Vb ʽ1. apystriukis, potrumpisʼ ʽ2. kiek per trumpasʼ, pótrumpis bsg, 
Žr ʽ1. gana neilgai trunkantisʼ ʽ2. gana trumpasʼ ʽ3. kiek per trumpasʼ.

išanalizavus individualias kiekvieno potipiui priklausančio vedinio darybos reikš-
mes nustatyta, kad visus vedinius pagal darybos reikšmes galima suskirstyti į dvi 
grupes: į tokius, kurie žymi mažesnį ypatybės kiekį, nei pasakyta pamatiniu žodžiu ((a), 
(b), (c)), ir į tokius, kurie žymi daugiau ypatybės, nei pasakyta pamatiniu žodžiu (d). 
turimos medžiagos analizė parodė, kad tas mažesnės ypatybės kiekis gali būti trijų 
lygių: vidutinis pamatiniu žodžiu pasakytos ypatybės kiekis (a), kiek mažesnis nei 
pamatiniu žodžiu pasakytos ypatybės kiekis (b) ir artimas pamatiniu žodžiu pasakytam 
ypatybės kiekis (c). kaip matyti, dauguma nagrinėjamo potipio vedinių žymi mažes-
nį ypatybės kiekį, nei pasakyta pamatiniu žodžiu (92 %). iš jų vidutinį pamatiniu 
žodžiu pasakytos ypatybės kiekį žymi 70 % vedinių; kur kas mažiau tokių, kurie žymi 
mažiau nei vidutinį pamatiniu žodžiu pasakytos ypatybės kiekį (20 %), mažiausiai − 
žyminčių visai artimą pamatiniu žodžiu pasakytos ypatybės kiekį (2 %). kiek didesnį 
ypatybės kiekį, nei pasakyta pamatiniu, žodžiu žymi 3 % vedinių. nedidelę vedinių 
dalį sudaro kelias darybos reikšmes turintys žodžiai (5 %). Šie būdvardžiai turi kelias 
darybos reikšmes, kurios skiriasi ir grupinėmis reikšmėmis (e).

taigi potipis póbrangis turi dvi darybos reikšmes ir žymi: 1) mažesnį (vidutinį, 
mažiau nei vidutinį arba beveik visą) ypatybės kiekį, nei pasakyta pamatiniu žodžiu; 
2) kiek didesnį ypatybės kiekį, nei pasakyta pamatiniu žodžiu10 .

9 Leksema straipsnyje laikomas žodis, paimtas viena kuria savo reikšme.
10 Mažesnį ypatybės kiekį žymintys būdvardžiai (92 %) LkŽe daugiausia yra užrašyti aukštaičių tarmėje. 

iš jų vidutinį pamatiniu žodžiu pasakytos ypatybės kiekį žymi vediniai, fiksuojami rytų aukštaičių 
patarmėje (35 %), pietų žemaičių patarmėje (22 %), vakarų aukštaičių patarmėje (6 %), šiaurės žemai-
čių patarmėje (5 %). Mažiau nei vidutinį pamatiniu žodžiu pasakytos ypatybės kiekį daugiausia žymi 
žodžiai iš rytų aukštaičių patarmės (12 %), šiaurės žemaičių patarmės (3 %), pietų žemaičių patarmės 
(2 %). artimą pamatiniu žodžiu pasakytam ypatybės kiekiui žymi būdvardžiai, užrašyti iš rytų aukštai-
čių patarmės (5 %), vakarų aukštaičių ir šiaurės žemaičių po lygiai (po 1%). didesnį ypatybės kiekį 
žymintys būdvardžiai (3 %) LkŽe daugiausia fiksuojami rytų aukštaičių patarmėje (2 %), mažiau va-
karų aukštaičių patarmėje (1 %). Vediniai, kurie turi kelias darybos reikšmes (5 %), LkŽe fiksuojami 
rytų aukštaičių patarmėje (3 %), pietų ir šiaurės žemaičių patarmėse (po 1%).
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 2. Potipis póbrangus (: brangùs) 

 2.1. Pamatiniai žodžiai

LkŽe rasta 40 neapibrėžtą ypatybės kiekį žyminčių būdvardžių, priklausančių 
šiam potipiui. darybos procese prie vedinio prisijungęs priešdėlis po- pamatinio 
žodžio galūnės nekeičia, pvz.: póšiltas (: 2 šitas), póvėsus (: vėsùs). 

Visi potipio pobrangus vediniai yra padaryti iš būdvardžių, prie jų pridedant 
priešdėlį po- ir išlaikant pamatinio žodžio galūnę. Pagal pamatinio žodžio ir vedi-
nio galūnę visi nagrinėjami būdvardžiai skirstomi į tris grupes. daugiausia galūnę 
-as turinčių pamatinių žodžių ((a); 28 žodžiai), mažiau tokių, kurių pamatiniai 
žodžiai baigiasi -us ((b); 8 žodžiai) ir -is ((c); 4 žodžiai).

(a) -as galūnės vediniai: 

póankštokas (: ankštókas), pódidokas (: didókas), pódrungnas (: druñgnas), pógeras 
(: 1 gẽ ras), póilgas (: 1 lgas), pójaunas (: 1 jáunas), pókalnotas (: kálnotas), pókarštas 
(: 1 kárš tas), pókarštokas (: karštókas), pókeistas (: kestas), pókreivas (: krevas), pó-
mažokas (: mažókas), popilkas (: plkas), póplikas (: plkas), póresvas (: rẽsvas), póreto-
kas (: retókas), pórūgštas (: rgštas), pórūgštokas (: rūgštókas), pósiaurokas (: siaurókas), 
póskystokas (: 2 skystókas), póšilsvas (: šisvas), póšiltas (: 2 šitas), póšiltokas (: šiltókas), 
póšykštas (: šýkštas), pótamsokas (: tamsókas), pótrumpokas (: trumpókas), póvelniškas 
(: vélniškas), póvyriškas (: 2 výriškas). 

(b) -us galūnės vediniai: 

póbrangus (: brangùs), póbugštus (: bugštùs), pódailus (: dailùs), pósaldus (: saldùs), 
póstangus (: 1 stangùs), pósūdrus (: sdrus), pósukrus (: sukrùs), póvėsus (: vėsùs). 

(c) -is galūnės vediniai: 

pódidelis (: ddelis), pódidis (: ddis), pópalaikis (: 1 pãlaikis), póvidutinis (: vidutnis).

kaip matyti, grupei (a) priklauso vediniai, sudaryti iš dviejų vienodos reikšmės 
darybos afiksų priešdėlio po- ir priesagos -ok-, pvz.: póankštokas, pódidokas, *pódi-
dokis11, pókarštokas, pómažokas, póretokas, pórūgštokas, pósiaurokas, póskystokas, 
póšiltokas, pótamsokas, pótrumpokas. Šių žodžių pamatiniu žodžiu gali eiti pirminis 
būdvardis (pómažokas : mãžas), jo priešdėlinis vedinys (pómažokas : pómažis) ar jo 
priesaginis vedinys (pómažokas : mažókas). norint nustatyti šių vedinių pamatinius 
žodžius analizuotos vedinio ir jo galimų pamatinių žodžių reikšmės LkŽe. Šiuo 
aspektu analizuojant vedinių pamatinius žodžius kilo dvejonių, nes dauguma ve-

11 Vedinys pódidokis yra vienintelis potipiui póbrangis priklausantis žodis, sudarytas iš dviejų tos pačios 
reikšmės darybos afiksų (priešdėlio po- ir priesagos -ok-), todėl nustatant šio vedinio pamatinį žodį 
analizuoti tie patys aspektai, kaip ir analogiškos darybos potipio póbrangus vedinių.
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dinių LkŽe aiškinami pateikiant nuorodą į priešdėlinį darybinį sinonimą12. nusta-
tyti šių vedinių pamatinius žodžius padėjo kirčiavimas. Visi potipio póbrangus ve-
diniai kirčiuojami priešdėlyje. Priešdėlis po- kirčiavimo aspektu yra stiprusis, do-
minacinis, prisijungęs jis gauna kirtį13. Priesaga -ok- taip pat yra stiprinančioji 
dominacinė ir darybos procese ji taip pat visada gauna kirtį, t. y. būna kirčiuojama. 
Šiame poskyryje analizuojami vediniai visi kirčiuojami priešdėlyje, vadinasi, prieš-
dėlis prisijungė prie pamatinio priesaginio žodžio, todėl visi šie vediniai laikomi 
priešdėlio vediniais.

Pamatinių žodžių galūnės kalboje varijuoja. analizuojant variantus paaiškėjo, 
kad vienais atvejais nagrinėjamo potipio būdvardžiai daromi iš pamatinio žodžio, 
turinčio galūnę -as (nors egzistuoja šio pamatinio žodžio variantas su galūne -us)), 
pvz.: pódrungnas (drungnas – drungnus), o kiti atvirkščiai – daromi iš pamatinio 
žodžio, turinčio galūnę -us (nors egzistuoja šio pamatinio žodžio variantas su ga-
lūne -as, pvz.: pósūdrus (sūdrus – sūdras)). Visi vediniai pagal pamatinio žodžio 
galūnę suskirstyti į dvi grupes: vedinius iš -as galūnės varianto (c) ir vedinius iš 
-us galūnės varianto (d); analizuota, iš kokių vietovių šie žodžiai LkŽe užrašyti. 
Vietovės, kuriose užrašyti ir vediniai, ir jų pamatiniai žodžiai, tekste pabrauktos.

(c) vediniai iš -as galūnės varianto: 

pódrungnas Plt (drungnas alvt, ds, Lkv, up, Vb – drungnus an, jnš, Ldk, skdt); 
pórūgštas als, Šts (rūgštas bt, end, imb, jnšk, krš, Lk, Lkv, Lz, Ms, Mžš, nmč, Pgg, 
Pvn, rdn, Šts, Šv, užv, Vn – rūgštus dgč, ėr, jnš, krš, Lš, Mrj, Mžš, ob, Pb, rdm, 
skp, smn, sut, Šauk, Vdžg); póšykštas tik raštuose (šykštas dov, krs, kv, Ms, Pmp, 
Prk, rtr, sb, skrb, slnt, tlž, Vb, Žml – šykštus alz, jnšk, jž, klk, km, kri, Lnkv, 
Mžk, Pnd, Ps, ob, on, rmš, rtr, slč, slm, smn, Šd, Škn, Vad, Vb, Vgr, Žml). 

(d) vediniai iš -us galūnės varianto: 

pósūdrus ds (sūdrus ds, grdm, grg, kl, klp, kv, Lkm, Lnk, Lš, Msn, Plng, rtr, slnt, 
Šv, užp – sūdras gmž, Lp, Vj); pósukrus up (sukrus azr, dbk, dl, ds, eiš, ėr, grd, 
klp, krkl, krš, krtv, kur, Ln, Lž, nmč, Plt, Prng, rdm, trg, Všv, sut, Škn, Švnč, 
Lnkv, užv, Vkš, Vvr – sukras Pst). 

iš LkŽe iliustracinės medžiagos matyti, kad grupės (c) variantų galūnės -as 
vediniai užrašyti visose aukštaičių ir žemaičių patarmėse, o galūnės -us variantai 
būdingi tik aukštaičių tarmės rytų ir vakarų aukštaičių patarmių šnektoms. kitos 

12 darybiniais sinonimais laikomi „tai pačiai darybos kategorijai priklausantys dariniai, turintys tą pačią 
šaknį.“ (Vaskelienė 2000: 75).

13 Vedinių priešdėliai ir priesagos pagal poveikį pamatiniams kamienams skirstomi į dominacinius stipri-
nančiuosius ir dominacinius silpninančiuosius. dominaciniai stiprinantieji yra afiksai, kurie „sustiprina 
arba išlaiko stiprų pamatinį kamieną“ (stundžia 1995: 9−10).
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galūnių variantų grupės (d) galūnės -us vediniai fiksuojami aukštaičių ir žemaičių 
tarmėse, o galūnės -as variantai tik aukštaičių tarmės rytų ir pietų aukštaičių pa-
tarmėse. du vediniai − pórūgštas ir pósūdrus − užrašyti tose pačiose vietovėse, kur 
užfiksuoti ir jų pamatiniai žodžiai.

dauguma potipio póbrangus būdvardžių yra padaryti iš dviskiemenių, keli iš 
daugiaskiemenių (išvestinių) būdvardžių, pvz.: pókalnotas (: kálnotas: kálnas), póvel-
niškas (: vélniškas: vélnias), póvyriškas (: výriškas: výras).

 2.2. darybos reikšmė

Visi šiame poskyryje analizuojami vediniai žymi neapibrėžtą ypatybės kiekį, 
skiriasi tik tos ypatybės atspalvis. Potipio póbrangus bendroji darybos reikšmė 
nusakoma taip: ʽtoks, kuris turi kažkiek pamatiniu žodžiu pasakytos ypatybėsʼ. ana-
lizuojant individualias darybos reikšmes žiūrėta, kaip LkŽe nusakoma vedinio 
leksinė reikšmė. Vienų vedinių reikšmė nusakoma prieveiksmiu truputį (trupùtį 
ʽbent kiek, šiek tiekʼ (LkŽe)), kitų – prieveiksmiu gana (ganà ʽ2. gerokaiʼ (LkŽe)). 
remiantis individualiomis darybos reikšmėmis visi būdvardžiai suskirstyti į keletą 
grupių: į vidutinį pamatiniu žodžiu pasakytos ypatybės kiekį žyminčius būdvardžius, 
šios grupės darybos reikšmė nusakoma ʽtoks, kuris gana...ʼ ((a); 26 žodžiai); ir į 
mažiau nei vidutinį pamatiniu žodžiu pasakytos ypatybės kiekį žyminčius būdvar-
džius, šios grupės darybos reikšmė nusakoma ʽtoks, kuris truputį...ʼ ((b) 9 žodžiai). 
yra vedinių, žyminčių kiek didesnį ypatybės kiekį ((c); 3 žodžiai). Priklausomai 
nuo konteksto du vediniai gali turėti dvi darybos reikšmes: vidutinį ypatybės kiekį 
ir kiek didesnį ypatybės kiekį, nei pasakyta pamatiniu žodžiu. abi šios darybos 
reikšmės apibrėžiamos ʽtoks, kuris gana...ʼ ir ʽtoks, kuris kiek per...ʼ (d).

(a) ʽtoks, kuris gana...ʼ: 

póbrangus gd ʽžr. pobrangisʼ = póbrangis ʽgana brangus, apybrangisʼ, pódailus dr ʽgana 
dailusʼ, póilgas Lz ʽžr. poilgis 1ʼ = póilgis ʽ1. apyilgisʼ, pódidelis gršl, Vdk, Žlb ʽ1. žr. 
podidis 1ʼ ʽ2. žr. podidis 3ʼ ʽ3. gana gaususʼ = pódidis ʽ1. gana didelis, apydidis, didokasʼ, 
pógeras als ʽžr. pogerisʼ = pógeris ʽ1. apygeris, gana malonus, nepiktasʼ ʽ2. gana tinkamas, 
atsakantis, ne visai prastasʼ, pójaunas Lz ʽžr. 2 pojaunis 1ʼ = 2 pójaunis ʽ1. gana jaunas, 
apyjaunisʼ, pókalnotas Lk ʽgana kalnuotasʼ, pókarštas Šts ʽžr. pokarštisʼ = pókarštis 
ʽapykarštisʼ, pókarštokas Šts ʽgana karštas, temperamentingas, aistringasʼ, pópalaikis užv 
ʽnelabai tikęs, menkokas, apypalaikisʼ, póretokas (tik raštuose) ʽporetisʼ, pókeistas klvrŽ, 
Šts žr. pokeistisʼ = pókeistis ʽapykeistisʼ, póresvas als = poresvis ʽžr. poretis 1ʼ = póretis 
ʽ1. apyretis, netankusʼ, pórūgštas als, LzP, Šts ʽžr. 2 porūgštisʼ = 2 pórūgštis ʽrūgštokasʼ, 
pórūgštokas Lp ʽžr. 2 porūgštisʼ = 2 pórūgštis ʽrūgštokasʼ, pósaldus als ʽžr. posaldisʼ = 
pósaldis ʽapysaldisʼ, pósiaurokas Lp ʽapysiauris, posiaurisʼ, póskystokas Lp ʽgana skystasʼ, 
pósūdrus ds ʽapystoris, storokasʼ, póstangus als ʽgana storas, tvirtasʼ, póšilsvas (tik raš-



142

aureLi ja  taMuLionienė

acta Linguistica Lithuanica LXVIII

tuose) ʽapyšiltisʼ, póšiltas Plt ʽžr. pošiltisʼ = póšiltis ʽapyšiltis, šiltokasʼ, pótamsokas (tik 
raštuose) ʽapytamsisʼ, póvėsus dr ʽžr. 2 povėsisʼ = 2 póvėsis ʽgana vėsus, vėsokasʼ, póvi-
dutinis (tik raštuose) ʽžr. pavidutinisʼ = pavidutnis ʽvidutinokasʼ, póvyriškas (tik raštuo-
se) ʽgana vyriškasʼ. 

(b) ʽtoks, kuris truputį ...ʼ: 

póbugštus (tik raštuose) ʽbailokas, bugštokasʼ, pódrungnas Plt ʽžr. podrungnisʼ = pódrun-
gnis ʽapydrungnisʼ, pókreivas Lp ʽžr. pokreivisʼ = pókreivis ʽapykreivisʼ, popilkas nč ʽžr. 
popilkisʼ = pópilkis ʽkiek pilkas, pilkokas, apypilkisʼ, póplikas Šts ʽžr. poplikis 2ʼ = pópli-
kis ʽ2. grynokas, apynuogisʼ, pósukrus up ʽapysukrisʼ, póšiltokas Lp ʽkiek šiltas, apyšiltisʼ, 
póšykštas (tik raštuose) ʽžr. pošykštis 1ʼ = póšykštis ʽ1. apyšykštisʼ, póvelniškas (tik raš-
tuose) ʽžr. povelnisʼ = póvelnis ʽtruputį velniškasʼ.

(c) ʽtoks, kuris kiek per...ʼ: 

póankštokas arm ʽžr. poankštisʼ = póankštis ʽkiek per ankštas, apyankštisʼ, pómažokas 
arm ʽžr. pomažis 1ʼ = pómažis ʽ1. truputį per mažas, mažokasʼ, pótrumpokas Lp, Lš, srj 
ʽkiek per trumpasʼ.

(d) ʽtoks, kuris gana...ʼ ir ʽtoks, kuris kiek per...ʼ: 

pódidis als, gd, krž, rs, sdk, Vdk ʽ1. gana didelis, apydidis, didokasʼ ʽ2. kiek per didelisʼ 
ʽ3. paaugęs, nebemažasʼ ʽ4. gana stiprusʼ, pódidokas Pgg, rud = pódidis ʽ1. gana didelis, 
apydidis, didokasʼ ʽ2. kiek per didelisʼ ʽ3. paaugęs, nebemažasʼ ʽ4. gana stiprusʼ. 

kaip matyti, visi nagrinėjamo potipio vediniai žymi mažesnį arba didesnį ypa-
tybės kiekį (retais atvejais turi dvi (mažesnio ir didesnio ypatybės kiekio) darybos 
reikšmes). Mažesnį ypatybės kiekį, nei pasakyta pamatiniu žodžiu, apibūdina dau-
guma būdvardžių (88 %), mažiau − žyminčių didesnį ypatybės kiekį (9 %) ir kelias 
darybos reikšmes turinčių žodžių (3 %). tas mažesnis ypatybės kiekis gali būti 
skirtingas. daugiausia rasta vidutinį pamatiniu žodžiu pasakytos ypatybės kiekį 
žyminčių vedinių (62 %). Žyminčių mažiau nei vidutinį pamatiniu žodžiu pasaky-
tos ypatybės kiekio reikšmę būdvardžių aptikta mažiau (26 %)14 . 

14 dauguma mažesnį ypatybės kiekį žyminčių būdvardžių (88 %) užrašyti šiaurės žemaičių patarmėje. 
Vidutinį ypatybės kiekį žymintys būdvardžiai užrašyti šiaurės žemaičių patarmėje (49 %), pietų ir rytų 
aukštaičių patarmėse (po 9 %). Mažesnį nei vidutinės ypatybės kiekį žymintys būdvardžiai fiksuojami 
šiaurės žemaičių, pietų aukštaičių ir rytų aukštaičių patarmėse (po 7 %). didesnį ypatybės kiekį žymin-
tys būdvardžiai (9 %) LkŽe pateikiami tik iš aukštaičių tarmės, pietų aukštaičių patarmės (6 %), rytų 
aukštaičių patarmės (3 %). dvi darybos reikšmes turintys vediniai (3 %) fiksuojami vakarų ir pietų 
aukštaičių patarmėse (po 1,5 %).

apibendrinant LkŽe fiksuojamą nagrinėjamų vedinių darybos reikšmių pasiskirstymą reikia pasa-
kyti, kad mažesnio ypatybės kiekio reikšmė būdingesnė žemaičių tarmei; didesnio ypatybės kiekio 
reikšmė fikusojama tik aukštaičių tarmės patarmėse.
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3. IŠVaDOS

Visi nagrinėjami būdvardžiai yra priešdėlio po- vediniai, išvesti iš būdvardžių 
(98 %), rečiau iš kitų kalbos dalių (2 %). Vediniai, sudaryti su dviem tos pačios 
reikšmės afiksais, yra priešdėlių vediniai. Prie pamatinio žodžio prisijungęs prieš-
dėlis po- susilpnina pamatinio žodžio su priesaga -ok- pasakytą ypatybę.

nagrinėjami žodžiai priklauso tai pačiai darybos kategorijai, bendra kategorijos 
darybos reikšmė gali būti nusakoma taip: ʽtoks, kuris žymi neapibrėžtą pamatiniu 
žodžiu pasakytos ypatybės kiekįʼ.

abiejų darybos potipių vediniai skiriami pagal ypatybės kiekio laipsnį į žymin-
čius kiek mažesnį ir į žyminčius kiek didesnį ypatybės kiekį, nei pasakyta pamati-
niu žodžiu. Visiems vediniams būdinga žymėti mažesnį ypatybės kiekį, nei pasa-
kyta pamatiniu žodžiu (91 %). Mažesnės ypatybės kiekis turi skirtingų atspalvių. 
Priešdėlio po- vedinių darybos reikšmių santykis pateikiamas 1 lentelėje.

1  L e n t e L ė. neapibrėžtą ypatybės kiekį žyminčių priešdėlio po- vedinių darybos reikšmių 
santykis

tipas Potipis
Mažesnis ypatybės kiekis didesnis 

ypatybės 
kiekis

dvi darybos 
reikšmėsVidu-

tinis
Mažiau nei 
vidutinis

arti-
mas

PO- 
(214 žodžių)

póbrangis 
(174 žodžiai) 70 % 20 % 2 % 3 % 5 %

póbrangus 
(40 žodžių) 62 % 26 % – 9 % 3 %
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the article analyses the formation of adjectives denoting an indefinite amount of peculiar-
ity, i.e. the derivatives with the suffix po-. the research object is the adjectives denoting an 
indefinite amount of peculiarity, which are listed in the academic electronic „dictionary of the 
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this extraordinarily impressive volume consists of the following parts: introduc-
tion (pp. 7–17); chapter i – the balts in Lithuanian history (pp. 19–28); chapter 
ii – Polyethnicity in the baltic world (pp. 31–40); chapter iii – balts and slavs 
(pp. 43–55); chapter iV – balts and aestians (pp. 57–78); chapter V – the begin-
nings of the balts and aistians (pp. 81–88); chapter Vi – goths in the heart of 
aistian culture (pp. 91–121); chapter Vii – the origin of aistians and the terri-
tory inhabited by them (pp. 123–142); chapter Viii – the gothic-gepid, or 
wielbark, culture and its characteristics (pp. 145–157); chapter ix – the great 
spread of the aistians (pp. 159–169); chapter x – the great spread of the aistians 
on the maps (pp. 171–203); chapter xi – the great spread of the aistians in 
Lithuanian archaeological material (pp. 205–244); chapter xii – on the track of 
the great spread of the aistians (pp. 247–276); chapter xiii – aistians in the old 
iron age (10–450 years a.d.) (pp. 279–293); Lithuanian summary (pp. 295–306); 
english summary (pp. 307–320); german summary (pp. 321–334); russian sum-
mary (pp. 335–348); sources (pp. 349–361); text references to personal names 
(pp. 363–369); text references to place names (pp. 370–379). there is also a vast 
number of maps, drawings, diagrams and pictures of archaeological findings.

in the introduction jovaiša (p. 7) writes that kazimieras būga said that the Prus-
sians and Lithuanians, Latvians, semigalians, selonians, and curonians are to be 
called astians. other scholars have said that aistians is a group name because 
tacitus wrote „aestiorum gentes“, i.e., the aistian peoples. it is difficult to know 
who the aistian peoples might have been at the time when tacitus was writing. 
one might believe that tacitus had in mind the mouth of the Vistula, sambian 
and Lithuanian coastal aistians because it is just those coasts that are richest in 
amber, the collection of which tacitus considered an important distinguishing 
feature of the aistians.

in an effort to establish the area inhabited by the aistians or west balts one 
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meets with a number of complicated elements. historical tradition is limited, one 
is led astray by the explanations and lack thereof of baltic-germanic and baltic-
slavic relationships in the earliest times. difficulties of baltic, germanic and slavic 
ethnochronology play a role as well as the contemporary cultural tradition. con-
temporary archeological thought shows what historical tradition means in the light 
of the history of the aistian peoples (p. 9).

the western boundary of the territory ascribed to the aistians is defined by 
the sambian peninsula and the Masurian lake district, i.e., the cultures ascribed 
to the border of western baltic sambia-notanga and galindia which has been 
renamed the bogačev culture. thus the mouth and lower reaches of the Vistula 
are not included in the aistian territory. at the same time german scholars of the 
fourth decade of the twentieth century, defining the boundary of the west baltic 
burial mounds do not doubt the baltic nature of the upper reaches of the Vistula. 
the mouth and the upper reaches of Vistula river have become the gordian knot. 
(p. 9) contemporary archaeological thinking has assigned them to gothic history. 
through the efforts of Polish, and russian archaeologists and archaeologists of 
other nationalities the early times of the history of the goths, who are not men-
tioned in any other written source than jordanes’ legend of the northern origin of 
the goths, have been identified with the history of the people of the wielbark 
culture. (p. 9) the birth of the wielbark gothic culture is constructed in the mouth 
of the Vistula, the path of the gothic migration from the mouth of the Vistula to 
the west towards Pamaris, but later returning to the mouth of the Vistula and 
passing to the right bank of the Vistula towards the black sea merging into the 
development of the černiachov cultural development which was formed in the 
second decade of the third century. the wielbark culture and the history of its 
people is authentic, but the gothic burden heaped on them is too heavy for 
critical analysis when one compares the written sources, archaeology and linguis-
tic history (p. 9).

there has been then disagreement among the historians, linguists and archae-
ologists and two chronologies, the chronology of the formation of the language 
and the chronology of the material culture of the people using the language. among 
the language historians there have been many opinions about the time and birth 
place of the baltic, slavic and germanic languages. and at various times archae-
ologists have deepened this bottomless pit of opinions by offering countless and 
frequently contradictory theories about the place of origin of these peoples and 
the chronology of the stages of their development. (p. 9) this is particularly true 
in the archaeological sources about the slavic peoples. between the two disciplines – 
language history and archaelogy – there has been a hardly surmountable divide, 
especially when in order to support various theories at various periods there ap-
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peared ideological requirements. this was particularly noticeable during nazi and 
soviet times. (p. 9) although linguistics and archaeology attained great successes, 
the ideological researches of the german and slavic distant past gave a lack of 
objectivity in researching, e.g., western baltic history. (p. 9)

the contemporary cultural tradition which suggests that one decides ethnic 
questions with care when archeological culture is investigated is in its way correct. 
in the inhabited places and on the burial monuments there are no inscriptions 
which would permit the ascertainment of their ethnic origin. (p. 9)

Marija gimbutienes’ ascription of the Przeworsk culture to the slavs is not 
remarkable here. (p. 10–11) the archeologists of soviet times did that. now this 
culture is unanimously identified with the germans. it is so easy. (p. 11) Perhaps 
it would be just as easy to return the wielbark culture to the balts? jovaiša’s fre-
quent reference to the political aspects of the opinions of other scholars begs the 
question as to whether he has a political aim in finding baltic ethnicity where it 
was not found before. i have no opinion about many of these questions. i do be-
lieve, however, that scientific theories are social movements similar to religions 
and that they change from generation to generation. whether a theory is correct 
or not is decided merely by a majority vote of the experts. and it is well known 
that in the course of time paradigms change (kuhn 1970: 66–91).

the introduction (p. 15) also explains that the volume reviewed here Kilmė 
‘origin’ is only the first volume of a trilogy, the second volume to be entitled 
Kapai ir žmonės ‘graves and people’ and the third Archeologo užrašai ‘an archeolo-
gist’s notes’ (p. 15).

the author writes that it is generally accepted that balts were created about 
2200–2000 b.c. (p. 20) he attributes to algirdas girininkas the notion that the 
sources of the baltic culture were formed already in the Vi–V centuries b.c. (p. 
20). he writes further that the world’s linguists agree that the Prussian and Lithu-
anian languages belong to the oldest layer of the indo-european languages. (p. 21) 
the notion of age with regard to language is rather tricky. it is better to use the 
term ‘conservative’ to denote the retention of ancient features. if we say that eng-
lish and Lithuanian are both indo-european languages one assumes that they both 
eventually derive from the same proto-language. Presumably there is a succession 
of generations speaking each language and that english and Lithuanian have the 
same age, i.e., he same number of years separate the common Proto-indo-euro-
pean language from contemporary english and Lithuanian. english, however, has 
apparently changed more than Lithuanian. e.g., an original indo-euopean *d- in 
the word dešimt is more original than the t- in its english cognate ten. we assume 
that the d- is original since the majority of the other indo-european languages 
have an initial d- in the cognate word (cf. Latin decem, greek δέκα (déka), sanskrit 
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daśa etc. of course, if one develops a sufficiently complex theory one could sup-
pose that the english t- is original (cf. the armenian cognate tasn) and that the 
d- in the other languages derives from a later voicing. 

Many linguists avoid this question and adhere to the balto-slavic theory and 
say that „the baltic and the slavic languages were originally one language and so 
form one group“ (beekes 1995 22). see also Martinet 1986: 73–79, watkins 29, 
1998). i don’t think that one could claim that a dutch man, a french man and an 
american would have any political interest in that. i personally think the balto-
slavic problem is insoluble, since whatever common changes the baltic and slav-
ic may have could just as well be ascribed to parallel development.

in conclusion i would say that jovaiša’s thorough examination of the evidence 
and the ascription of the archaeological sites in the Vistula area to the baltic 
peoples (aistians) seems correct even to a non-Lithuanian. the detailed study and 
the erudition displayed are most admirable. 
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in the foreword (p. 11) the author writes that this book is a continuation of his 
earlier books Lietuvių kalbos tyrinėjimo istorija: iki 1940 m. Vilnius: Mokslas, 1979 
(„the history of the research on the Lithuanian language until 1940“) and Lietuvių 
kalbos tyrinėjimo istorija: 1940–1980 m. Vilnius: Mokslas, 1982 („the history of 
the research on the Lithuanian language from 1940 to 1980“). as before he con-
siders investigations in Lithuania and those outside of Lithuania’s borders in sepa-
rate sections.

sabaliauskas begins with a chapter on the large academy dictionary (Lietuvių 
kalbos žodynas), which, in his opinion, is the most important accomplishment of 
Lithuanian philology (p. 15). this had its beginning in 1902 when the most dis-
tinguished investigator of Lithuanian lexicology, kazimieras būga, began to prepare 
the cards from which this dictionary of the Lithuanian Language has its origin. it 
is accessible online at www.lkz.lt.

although the chapters in this book are not numbered by the author the second 
chapter is devoted to other lexicographical works (Kiti leksikografijos darbai). in 
1993 under the editorship of stasys keinys the third edition of the one-volume 
Dabartinės lietuvių kalbos žodynas „dictionary of Modern Lithuanian“ was published. 
sabaliauskas also mentions Laima grumadienė’s and Vida Žilinskienė’s frequency 
dictionaries published in 1997 with words in order of decreasing frequency and 
published in 1998 in alphabetical order. in this chapter sabaliauskas discusses 
numerous bilingual dictionaries, all having the second language as a european 

1 i should like to thank herewith Prof. Virginija Vasiliauskienė for reading an earlier version 
of this review and making valuable suggestions.
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language except for dalia Švambarytė’s japanese–Lithuanian dictionary (Japonų–
lietuvių kalbų hieroglifų žodynas) (p. 32).

chapter 3 (p. 33) describes the history of Lithuanian work on terminology. in 
1991 a special terminological division was established in the institute of Lithuanian 
Language (Lietuvių kalbos institutas). this division was first headed by kazimieras 
gaivenis and in 2001 the headship passed to albina auksoriūtė. in 1994 primar-
ily at the initiative of stasys keinys the terminological section began to publish a 
journal Terminologija.

the number and variety of specialized dictionaries is truly amazing. just sampling 
the latter sabaliauskas fills two pages (36–37) with the names of authors and titles 
beginning with antanas buračas’ Anglų–lietuvių kalbų eknomikos žodynas (english–
Lithuanian economics dictionary) and ending with Mečislovas Žalakevičius and 
irena Žalakevičienė’s Paukščių pavadinimų žodynas (dictionary of bird names).

chapter 4 is devoted to academic Lithuanian language grammars (p. 38–43). the 
Lietuvių kalbos gramatika (Vilnius, 1965–1976, i–iii) edited by kazys ulvydas remains 
the most exhaustive description of the grammatical structure of the Lithuanian lan-
guage. the Грамматика литовского языка (Вильнюс: Мокслас, 1985) edited by 
Vytautas ambrazas was not just a later version of the earlier three-volume work men-
tioned above but took into consideration more recent phonological, morphological 
and syntactical developments. the Lithuanian version appeared in 1994; 2nd ed. 
1996; 3rd ed. 1997; 4th ed. 2005. the english edition appeared in 1997 (p. 40).

at the Lithuanian Language institute a group of linguists directed by axel 
holvoet has begun to prepare a new grammar of Lithuanian. according to the new 
authors, the fundamental theories of twentieth century linguistics – structural, 
generative and cognitive – have given to grammatical theory many valuable ideas 
which at the beginning of the new millennium no grammatical description can 
afford to ignore. one can get an idea of these researches from the four volumes 
of works on Lithuanian grammar edited by axel holvoet and others (p. 42).

the fourth chapter takes up the Lithuanian dialect atlas, dialect texts, diction-
aries and descriptions (p. 44). at the Lithuanian Language institute work on the 
Lietuvių kalbos atlasas was continued. in 1982 the second volume of this work, 
devoted to phonetics was published. this volume has 112 maps each of which 
shows two or three phonetic features. the third volume, devoted to morphology, 
appeared in 1994, although the official date is 1991 (p. 46). in 1995 the dialec-
tologists of the Lithuanian Language institute undertook in common with special-
ists in information technology the creation of a web-site on which a part of Zigmas 
Zinkevičius’ Lietuvių kalbos dialektologija was published. in the year 2000 with the 
help of unesco financing a compact disk, Volume 1 of Lithuanian dialects. Mul-
timedia Dictionary was published (p. 49).
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in the last few years a number of individual dialect texts have been published 
by Vladas grinaveckis, Žaneta urbanavičiūtė-Markevičienė, elena grinaveckienė, 
aleksas girdenis, danguolė Mikulėnienė, and many others (p. 50). sabaliauskas 
describes in detail the problems of recording the language of those speaking the 
dying dialects of Lithuanian.

sabaliauskas (chapter 6) writes that the most important work of recent decades 
in the field of onomastics is the Lietuvių pavardžių žodynas „dictionary of Lithua-
nian family names“ the first volume of which (a–k) appeared in 1985 and the 
second volume (L–Ž) in 1989 (p. 63). the basis of this dictionary is a file of names 
in the Lithuanian language institute. the authors divided Lithuania into about 280 
points the centers of which are larger inhabited places. the number of families 
with this or that name is shown. it is interesting to note that only about 21 per 
cent of Lithuanian surnames are of baltic origin, about eight per cent are of ger-
man origin and 71 per cent are of slavic origin or names coming through slavic. 
Mention should also be made of kazys kuzavinis’ and bronys savukynas’ Lietuvių 
vardų kilmės žodynas (Vilnius: Mokslas, 1987) devoted to the origin of Lithuanian 
given names (p. 65).

The Lietuvos vietovardžių žodynas „dictionary of Lithuanian Place names“, (Vol. 
i, 2008) is estimated to reach a total of ten volumes in all (p. 66). sabaliauskas 
writes that from the first volume one gets the impression that the most abundant 
layer of place names is connected with names of trees: aksnis ‘alder tree’, žuolas 
‘oak’, béržas ‘birch tree’ (p. 67).

brief biographies of distinguished Lithuanian linguists and non-Lithuanian 
linguists working in Lithuania (žymesnieji tyrinėtojai) occupy pages 74–355. just a 
list of the names of these distinguished linguists (most of whom, if not all are 
well known to balticists) would take several pages and it wouldn’t add much to 
this review. i have counted 73 names in the table of contents. this does not in-
clude sergejus temčinas to whom several paragraphs are devoted on p. 355, but 
who does not figure in the table of contents. the first author mentioned is juo-
zas senkus (1907–1970) to whom only a single paragraph is dedicated. i should 
note, however, that these brief biographical notes give ample references to longer 
articles where more information can be located. in particular there are refer-
ences to sabaliauskas’ earlier work, Lietuvių kalbos tyrinėjimo istorija: 1940–1980, 
Vol. ii, Vilnius, 1982, p. 74, where most of those mentioned in the book under 
review have already been described. those to whom shorter articles are devoted 
are, it seems to me, those who have accomplished most before 1980. thus for 
juozas senkus (1907–1970) and jonas kruopas (1908–1975) only posthumous 
editions of their work are mentioned, since their earlier work was already described 
in Vol. ii of this series. some scholars such as ričardas Mironas to whom an ar-
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ticle more than a page in length (p. 48–49) is devoted in Vol. ii of the series is 
only casually mentioned in Vol. iii (once each on p. 197, 198 and 269 in connec-
tion with some other scholar).  Longer articles are devoted to those whose work 
falls primarily into the thirty-year period 1980–2010. thus, for example, more 
than two pages (75–77) are devoted to kazys ulvydas. only in the first article in 
(Vol. ii, p. 49), do we learn that he was born in 1910 and only in the second 
article (Vol. iii, p. 75) do we learn that he died in 1996. 

only one page (p. 79) is devoted to jonas kazlauskas whom i remember well 
until this day, although the last time i saw him was in 1970 (more than forty 
years ago). i remember he met me at the Vilnius airport and while waiting for 
the street-car to take us into Vilnius, he began to apologize to me for not coming 
to lecture at Penn state where we had invited him. i told him that i knew about 
this and i handed him the xerox copy of the answer (in russian) we had gotten 
from the soviet authorities in Moscow according to which he was too busy with 
his duties at the university of Vilnius to come to Penn state. kazlauskas looked 
at the xerox and said that this was the first time that he had seen the letter. i 
couldn’t think of the Lithuanian word for nonsense so i used the russian word 
eрyнда which kazlauskas quickly corrected for me into niekai. i learned in saba-
liauskas’ article for the first time that in Vilnius there is a street named after 
kazlauskas. sabaliauskas mentions here the book Baltistikos ąžuolas. Jono Kazlaus-
ko gyvenimas ir darbai („the oak of baltic studies: the life and work of jonas 
kaz laus kas“) published by the university of Vilnius and the birštonas’ Municipal-
ity. this latter book has many interesting articles, although one might disagree 
with aleksas girdenis’ and albertas rosinas’ phrase (p. 29): Gal per aklai sekdamas 
Romanu Jakobsonu, Kazlauskas manė, kad baltų priegaidės kontrastavo kaip aukštas 
ir žemas tonas... („Perhaps too blindly following jakobson, kazlauskas thought 
that the baltic intonations contrasted as high and low tones...“) i can’t imagine 
that kazlauskas would have followed anybody blindly.

a section entitled Žymesnieji tyrinėtojai („the better-known investigators“) (p. 74–
355) has information about 73 well-known scholars working in Lithuania. among the 
better known scholars is giedrius subačius who has produced good work in many 
linguistic fields, but in the united states probably best known for his work on the 
Lithuanian aspects of the famous american novel The Jungle by upton sinclair.

the following section entitled Kiti tyrinėjimai („other investigations“) (p. 356–
394) is divided up into Lietuvių kalbos istorija („history of the Lithuanian language“) 
(p. 356–374), Dabartinė kalba („the contemporary language“) (p. 375–387), Gre-
tinamoji kalbotyra („contrastive analysis of languages“) (p. 387–390), Periodiniai 
leidiniai. Bibliografija. Enciklopediniai leidiniai (Periodical publications. bibliograpy. 
encyclopedia publications“) (p. 391–394).
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the publications about the history of the Lithuanian language are mainly those 
of younger persons, whose names were not included in the aforementioned biog-
raphies. here are mentioned, e. g., ona aleknavičienė’s works on jonas bretkūnas’ 
Postilė, Virginija Vasiliauskienė’s works on the placement of the genitive attribute 
in old Lithuanian, etc. sabaliauskas writes that in recent decades the most impor-
tant work devoted to the problems of the normalization of Lithuanian is rita 
Miliūnaitė’s Lietuvių kalbos gramatikos norminimo pagrindai (Vilnius, 2003). Most 
of the work in contrastive linguistics is concerned with Lithuanian and english, 
although some is directed to german and russian. among the outstanding special-
ists in english are Lionginas Pažūsis and albertas steponavičius to whose perfect 
command of english i can personally testify. 

there is a brief description of the journal Baltistica with the editors jonas kaz-
lauskas (1965–1970), Vytautas Mažiulis (1970–1996) and bonifacas stundžia (1996–
present). also mentioned are (p. 391) Lietuvių kalbotyros klausimai the name of 
which was changed to Acta Linguistica Lithuanica in 1999 and which is published 
(under the editorship of the excellent modern syntactician axel holvoet; grasilda 
blažienė from 2010) by the Lithuanian Language institute. also mentioned is Ar-
chi vum Lithuanicum devoted primarily to problems of old Lithuanian writings (p. 393). 
in 1999 the Lietuvių kalbos enciklopedija the goal of which was to be a generalizing 
work not only about Lithuanian, but also about baltic linguistics, was published by 
the Mokslo ir enciklopedijų institutas. 

P. 397 to 728 are devoted to the investigation of baltic languages in foreign 
countries. this begins with a study of the activities of emigré Lithuanians during 
soviet times. Most of these ended up in the united states where i knew them 
either very well or through meetings and correspondence.

sabaliauskas begins this with a few pages about Pranas skardžius who was ex-
traordinarily productive even though he never had an academic appointment in 
the united states. although i have no direct knowledge of this, i was told by 
friends that skardžius had indeed received an offer of employment from alfred 
senn to come to the university of Pennsylvania, but that skardžius refused appar-
ently because of some earlier dispute with senn in Lithuania.

for me it was most interesting to read details about the life of my professor 
antanas salys in europe prior to his arrival in the united states. for example, i 
had not known that atrijos ragana felt deeply insulted when it was suggested that 
the then young student salys correct the language of her translation (p. 411). at 
the university of Pennsylvania under the tutelage of salys i made my first acquain-
tance with a baltic language, viz. in 1951 during the second semester of my first 
year of graduate school i began the study of old Prussian using the text-book 
prepared by jānis endzelīns, Altpreussische Grammatik .
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in his discussion of Leonardas dambriūnas (p. 429–435) sabaliauskas mentions 
dambriūnas’, antanas klimas’, and my jointly authored An Introduction to Modern 
Lithuanian. a curious fact is that personally i only met dambriūnas in person after 
our joint venture was published. our collaboration was carried out entirely by u. s. 
mail (before the days of the internet). the book was printed by the franciscan 
fathers in brooklyn, new york, and only with the help of a generous financial grant 
from rt. rev. Msgr. j. a. karalius. none of us authors expected the book to be so 
popular and none of us expected any financial remuneration. we were just happy 
that the franciscan fathers would publish the book. and i only learned by chance 
that the book had been reprinted by the hyperion Press. on looking at the inter-
net one day i saw my name as the co-author of a book on Lithuanian grammar. i 
was naturally interested to learn the name of this book which i hadn’t heard of 
before and a further search revealed to me that the title was Beginner’s Lithua-
nian. neither of us surviving authors, klimas or myself have any idea as to the 
number of volumes finally sold. sabaliauskas gives a nice description of klimas’ 
many contributions to baltic studies particularly as long time editor of Lituanus.

the investigation of the Lithuanian language in foreign countries is the topic 
of the last part of the book (p. 463–728). the first country studied is, perhaps 
naturally, Latvia and the first person to be studied was reinis bertulis who wrote 
his dissertation under the direction of Vincas urbutis on the semantic relationships 
of Latvian and Lithuanian nouns. i remember bertulis as a pleasant person who 
showed me the sights of riga many years ago. another important Latvian linguist 
is Pēteris Vanags (p. 468–471) who has distinguished himself in a number of 
branches of baltic morphology. as the editor of the journal Baltu filoloģija since 
1996 he has transformed the periodical into an internationally recognized journal 
for baltic linguistics.

the first person studied in the section on russia (p. 482–535) is Vladimir topo-
rov, whom sabaliauskas characterizes (absolutely correctly in my opinion) as a schol-
ar of extraordinarily broad interests. his publications range from slavic literature (e. 
g., Стрaнный Tургенев („the strange turgenev“) to classics, e. g., Эней – человек 
судьбы („aeneas – man of destiny“) to sanskrit Древне-индийская драма шудраки 
глиняная повозка („the old indic drama of shudraka, the little clay cart“). of his 
many achievements in the baltic field toporov’s old Prussian dictionary, although 
regrettably never completed is probably the most important. sabaliauskas points out 
that toporov (p. 487) had connected the name of dostoevsky’s hero of The Double, 
viz. голядкин with the name of the baltic people galindai. i must confess that i 
learned about this connection for the first time here.

sabaliauskas continues with a description of toporov’s friend and collaborator, 
Vjacheslav ivanov, also a brilliant scholar of wide interests and originality. saba-
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liauskas mentions that ivanov had worked at the university of Moscow between 
1954 and 1958, but had been fired from the university because of inappropriate 
political and social views. i personally remember that in the spring of 1973 ivanov 
showed me this incredible (for an american) document, some details of which i 
remember to this day. in this document ivanov was accused of accepting western 
structural linguistics at a conference in norway, refusing to sign a document con-
demning boris Pasternak’s Doktor Zhivago and arranging a meeting between roman 
jakobson and boris Pasternak at Peredelkino. i think it would be of great interest 
for the history of linguistics for ivanov to allow this document to be published.

other important russian contributors to baltic studies include oleg trubačëv 
(p. 504), known primarily for his work on the hydronyms of the dnepr basin; 
tatjana bulygina (p. 509), jurij stepanov (p. 510), known among other things for 
their jointly authored Theory of Grammar and Grammatical Theory, jurij otkupščikov, 
who in addition to attempting to decipher the Phaistos disk, did a great deal in 
the field of baltic and slavic relationships (p. 513); Vladimir dybo, a brilliant 
specialist in balto-slavic accentology (p. 518); alexander anikin, an excellent 
specialist in indo-european semantic studies (p. 521), aleksej andronov, known 
primarily for the joint publication (with Lidija Leikuma) of Siberian Latvian Songs; 
(p. 524), Marija Zavjalova, among other things author of an article about Prosper 
Merimee’s short story Lokis (lokys) („the bear“) (p. 529).

the only modern ukrainian scholar in the baltic field was the now sadly de-
ceased anatolij nepokupnyj (p. 531), whom i met for the first time at the 2nd 
all-union congress of baltists in Vilnius in 1970. My review of his book Areal’nye 
Aspekty Balto-Slavjanskix Jazykovyx Otno enij (kiev, 1964) had appeared in Vol. 
xi (1968) of the International Journal of Slavic Linguistics and Poetics (p. 173–176) 
and he had apparently liked it. i was impressed that he had memorized a few lines 
which he repeated to me in english (although for the most part then and at future 
meetings we communicated with each other in Lithuanian). Later at the Collo-
quium Pruthenicum Secundum organized by wojciech smoczyński i had occasion 
to sit next to nepokupnyj who, at that time, suggested to me that i update my 
book Studies in Old Prussian: A Critical Review of the Relevant Literature in the Field 
since 1945 (university Park & London, 1976). nepokupnyj distinguished himself 
as an excellent specialist in etymology. i personally am not able to judge the qual-
ity of ukrainian poetry, but according to the opinion of those who can nepokup-
nyj was a good poet also (p. 531).

sabaliauskas begins the section on Poland with wojciech smoczyński who is 
characterized as the most active Polish balticist. i would certainly agree with this 
and also characterize him as one of the most original and innovative specialists in 
the baltic field, even though i might often disagree with him. in recent years he 
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has applied the laryngeal theory to a number of baltic and slavic phenomena. in 
my youth i was attracted to this theory and in fact my very first published article, 
„the Phoneme /v/ in slavic Verbal suffixes“, Word, 12, 1956 [12. 255–259] was 
an attempt to explain the -v- in the slavic suffix -vati as deriving from the third 
(labialized) laryngeal *Hw as proposed by andé Martinet in his article „non-apo-
phonic o-Vocalism in indo-europen“, Word, 1953 [9.254]. unfortunately with old 
age comes the skepticism concerning one’s youthful beliefs. in fact i remember that 
after i had explained the laryngeal theory to a class one of my students said he 
thought the indo-european laryngeal theory had the attributes of a deus ex machi-
na. in any case i think that both smoczyński and his compatriot witold Mańczak, 
although they have completely different views, are to be admired for their original-
ity of thought and in many cases refusal to go along with the prevailing para-
digm. sabaliauskas also mentions the contributions of Leszek bednarczuk (p. 546–
548), Michał kondratiuk, Michał hasiuk, czesław kudzinowki, roman and da-
nuta roszko, norbert ostrowski, and krzysztof tomasz witczak. among the im-
portant czech authors mentioned are adolf erhart, author of important contributions 
on the indo-european verbal system (p. 562) and Václav blažek, author of impor-
tant contributions to baltic lexicography. sabaliauskas also mentions the famous jiří 
Marvan, who has held academic positions on at least three continents. his last 
academic appointment in north america was at our Pennsylvania state universi-
ty. unfortunately when the Monash university in Melbourne, australia offered him 
a position, our academic administration could not find enough money in the bud-
get to keep Marvan (p. 564) here at Penn sate. the most important bulgarian 
specialist occupying himself with baltic linguistics was undoubtedly ivan duridanov, 
author of Die Beziehungen des Baltischen zu den alten Balkansprachen – Indogermanisch, 
Slawisch und Baltisch (Munich, 1992). the most important hungarian contributor 
to baltic studies is endre bojtáru, author of the book Foreword to the Past. A Cul-
tural History of the Baltic People (budapest, 1999) (p. 571).

sabaliauskas begins his chapter on german balticists with rainer eckert who 
began his professional career at the linguistic division of the academy of sciences 
of the german democratic republic. when the latter organizations collapsed eckert 
moved his scientific endeavors to the ernst Moritz arndt university in greifswald 
(p. 572) where he was employed until his retirement in 1996. eckert is a wide-
ranging scholar having published important articles on the i-stem nouns to baltic 
phraseology. the next author mentioned is gertrud bense, who is interested primar-
ily in the history of Lithuanian writing in Lithuania Minor (p. 582). one of the best 
specialists in european hydronomy was wolfgang Paul schmid (p. 583) of the uni-
versity of göttingen. in 1970 he and i were the only participants from non-com-
munist countries at the second all-union congress on baltic Linguistics in Vil-
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nius. we had had some scholarly disagreements and when jonas kazlauskas met me 
at the Vilnius airport i mentioned this to him. kazlauskas said that he was aware of 
the disagreement, but not to worry because schmid was, in kazlauskas’ words a labai 
linksmas žmogus. i found kazlauskas’ description completely accurate and neither of 
us foreign scholars ever mentioned our disagreement to each other.

i had the good fortune to spend the academic year 1978–1979 at the univer-
sity of freiburg (i. br.) the same academic institution where an important and 
creative balticist, viz. alfred bammesberger (p. 588) was working at that time, 
although somewhat later he moved to eichstätt. bammesberger is also an outstand-
ing specialist in english (who by the way speaks perfect english, as i can attest) 
and has suggested a connection between Lithuanian (jie) yra and english are.

according to sabaliauskas (p. 591), friedrich scholz is an exceptionally broad-
ranging scholar who has produced many valuable publications about estonian, 
Latvian, Lithuanian and russian literature in addition (along with his student jochen 
d. range) to producing authoritative editions of bretkūnas’ bible translations. 
sabaliauskas also mentions many other german scholars who have contributed to 
baltic studies.

Probably the most productive contemporary finnish balticist is kari Liukkonen, 
who draws many completely credible parallels between the baltic languages and the 
finnic languages. the only question, still unsolved in my view, is whether these 
are borrowed resemblances or whether they reflect a common finno-ugric and 
indo-european inheritance (p. 616). the estonian linguist Lembit Vaba has worked 
extensively on Latvian borrowings in estonian (p. 622). the swedish scholar, Lars 
gunnar Larsson of the university of uppsala has worked extensively on baltic bor-
rowings in baltic finnic languages and torbjörn k. nilsson has also shown consid-
erable interest in the relationships of the baltic and finnic languages.

the recently sadly deceased (january 9, 1999) terje Mathiassen probably oc-
cupies first place among the contemporary norwegian linguists. in addition to 
important theoretical publications he is known for his pedagogical works A Short 
Grammar of Lithuanian (columbus, ohio, 1996) and A Short Grammar of Latvian 
(columbus, ohio, 1997). his excellent text-book Old Prussian (oslo, 2010) was 
published post-humously thanks to the help of the editor john ole askedal, the 
wife of the deceased author ann-Marie Mathiassen, Peter Locher and others (p. 
631). Probably the next most important norwegian balticist is helge dagfinn 
rinholm, who studied at indiana university in the united states, where he pre-
sented his dissertation Toward the Semantic Features of Lithuanian Prepositions and 
Preverbs: An Invariant Component Analysis (indiana university, 1980). in recent 
times denmark (p. 634) has furnished baltic studies with the two scholars jens 
elmegård rasmussen and thomas olander, both of whom have made contributions 
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to balto-slavic accentual studies. the only icelandic scholar to occupy himself 
seriously with baltic studies is jörundur hilmarsson (1946–1992) who also received 
excellent training in tocharian under the tutelage of the famous specialist, werner 
winter at the university of kiel (p. 637). in recent years holland has furnished us 
with the brilliant frederick kortlandt and his talented student rick derksen both 
of whom have contributed greatly to the study of baltic accentuation (p. 645).

having noted the distinguished history of baltic studies in italy as represented 
by such scholars as giacomo devoto, carlo alberto Mastrelli, sabaliauskas notes 
that although there are other strong scholars such as alessandro Parenti who has 
worked on the bilingual italian–Lithuanian dictionary (Dizionario italiano–lituano, 
lituano–italiano. Vallardi, 1994) and written extensively on the baltic definite ad-
jective (p. 677–678) at present the most active are Maria teresa ademollo ga-
gliano, guido Michelini and Pietro umberto dini. ademollo gagliano is primar-
ily concerned with vocabulary studies. although Michelini has distinguished him-
self in a number of areas i have found most impressive his 1981 monograph La 
linguistica testuale e l’indoeuropeo: il passivo, brescia: editrice La scuola. he wrote 
here (p. 54): „costruzioni di questo tipo [i. e., jo būta – wrs] sono, piú probabil-
mente, dovute ad ‘analogia’ sulle costruzioni passive corrispondente ad attive con 
verbo ‘transitivo’“. i had previously assumed, as do others, that these were origi-
nally possessive constructions, but Michelini’s monograph convinced me that this 
commonly held notion is incorrect.

the third extremely productive italian scholar mentioned, Pietro umberto 
dini is vastly erudite. it appears to me that his Le lingue baltiche (florence, 1997) 
with published translations in Latvian, Lithuanian (2000) and russian (2002) and 
an english translation soon to appear, is the best general introduction to the 
baltic languages for foreign students. dini’s recent book ALILETOESCVR: lin-
guistica baltica delle origini; teorie e contesti linguistici nel Cinquecento (Livorno, 
books & co., 2010) maintains that the early history of baltic linguistics has 
hardly been investigated and that one finds references to baltic languages in un-
expected places. indeed, the title of this book, Aliletoescvr, was coined by Leonhard 
thurneysser in his Onomasti cum (1583) in order to show the linguistic variety of 
the eastern baltic coast. the word stands for 1. Livonian (Liuißch); 2. Lettish 
(Letißch); 3. estonian (Oeß[t] nißch); 4. cu ronian (Curißch). only the baltic language 
Prussian is missing.

the most productive contemporary french balticist is undoubtedly daniel 
Petit (p. 683), also a trained classicist, who has made significant contributions to 
baltic linguistics, particularly in the fields of verb morphology and ablaut. a wor-
thy continuator of the swiss tradition of alfred senn, Max niedermann and fer-
dinand de saussure is jan Peter Locher who, with his students simon christen, 
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bernhard wälchli and Markus roduner have made contributions in various fields 
of baltic linguistics (p. 690).

the spanish scholar (p. 694) francisco Villar makes use of Lithuanian data in 
his works on indo-european linguistics and Miguel Villanueva svensson has oc-
cupied himself mostly with problems of the history of the baltic verb. the two 
israeli scholars interested in baltic studies are nedda kameneckaitė and Lea sa-
wicki, the latter of whom studied Lithuanian with me at Penn state for a semester 
during soviet times when the logical choice of Lithuania was excluded for an 
emigrée (p. 695).

although primarily active as a celticist eric hamp has contributed more to 
baltic studies than the average balticis (p. 704). sabaliauskas classes benjamin 
jēgers as an american balticist, since most of his professional life was spent in the 
united states where he taught the german language and literature in kentucky 
and illinois. he and i prepared the english edition of jānis endzelins’ Baltu valodu 
skaņas un formas. another american balticist of Latvian origin was Valdis Zeps, 
who authored both Latvian and Finnic linguistic converences (the hague, 1962) and 
The place names of Latgala (Madison, 1984). Zeps along with stephen c. Mcclus-
key invited me to participate in the first publication of the basel epigram (Gen-
eral Linguistics 1975 (15: 159–165). My friend david robinson, like me, a former 
student of alfred senn and antanas salys is the author of Lithuanian Reverse Dic-
tionary, ohio, 1976, the first of its kind ever published. a student of eric hamp 
and bill darden (a university of chicago professor interested in baltic accentol-
ogy), steven young, among other things has made significant contributions to the 
study of baltic accentuation. early on as an exchange student at the university of 
Vilnius in 1981–1982 young noticed that the stress placement actually occurring 
in everyday usage did not always correspond with the norms established in the 
grammars, a fact which led him to publish his doctoral dissertation The prosodic 
structure of Lithuanian (new york, London 1991). the university of california 
professor of slavic languages, henning andersen has made many significant con-
tributions to baltic studies. one of the first was undoubtedly his paper The dative 
of subordination in Balitic and Slavic read at the conference on baltic linguistics at 
the Pennsylvania state university in 1968 and then published (p. 1–9 in the vol-
ume Baltic Linguistics, edited by thomas f. Magner and william r. schmalstieg 
(1970, university Park and London, the Pennsylvania state university Press). jules 
Levin wrote his berkeley dissertation entitled The Slavic Element in the Old Prussian 
Elbing Vocabulary in Old Prussian (berkeley, Los angeles, London 1974) and has 
contributed many significant articles since that time.

it is only in recent years that japanese linguists have become interested in the 
baltic languages (p. 721) and sabaliauskas writes that the first and most important 
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japanese specialist in Lithuanian studies is ikuo Murata who has popularized Lith-
uanian literature by translating much into japanese, even including the book of 
the former president Valdas adamkus Likimo vardas – Lietuva. the kobe univer-
sity of foreign studies’ Professor toshikazu inoue has published many valuable 
studies of old Prussian and Latvian, e. g., Латышский перевoд лютеранскoгo 
малoгo катеxизиса 1586 гoда, kobe 2002. eiko sakurai is the author of the first 
pedagogical grammar of Lithuanian in the japanese language. the most important 
japanese specialist in Latvian is probably kendzi tanaka who studied in stockholm 
and translated into japanese Velta rūķe-draviņa’s The standardization process in 
Latvian – 16th century to the present (stockholm 1977).

australia’s foremost balticist is undoubtedly trevor fennell, who has specialized 
primarily in Latvian.  in 1980 fennell and the Latvian born henry gelsen published 
A grammar of modern Latvian (the hague, Paris, new york: Mouton). fennell has 
also produced studies of many old Latvian literary monuments, e. g., Adolphi’s 
Latvian grammar (Melbourne 1993), Lettico-Germanicum 1–2 (riga 2001), etc.

in sum this book is too lengthy and packed with information for such a superfi-
cial review as this one. i am extremely impressed by the author’s erudition and his 
ability to compress significant amounts of information into a few paragraphs. he has 
written a path-breaking and exciting book and is to be congratulated on that.

Įteikta 2013 m. gegužės 31 d.

wiLLiaM r. schMaLstieg
The Pennsylvania State University 
University Park, Pa. 16802
emily@leanonemily.com
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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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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 
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