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Malonūs autoriai ir skaitytojai, žurnalo  
ACTA LINGUISTICA LITHUANICA 
bičiuliai!

2017 metai žurnalui Acta Linguistica Lithuanica – 
jubiliejiniai metai. Ne vienoje žurnalo Pra-

tarmėje jau buvo aptarta istorija, išvardytos redaktorių pa-
vardės, pasidžiaugta sulaukus LXXV tomo. 

1957 m. buvo išleistas I Lietuvių kalbotyros klausimų (da-
bar Acta Linguistica Lithuanica) tomas. Priešlapyje surašyta 
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negausi redakcinė kolegija, techniniai duomenys ir nuro-
dytas tiražas – 1000 egzempliorių. Šių dienų žurnalams 
toks didelis egzempliorių skaičius sunkiai įsivaizduoja-
mas, bet paaiškinamas veržliais informacinių technologi-
jų pasiekimais.

Leidinio pratarmėje parašyta: „Lietuvių kalbotyros 
klausimai“ – atskirų kalbinių straipsnių rinkinys, skirtas 
įvairiems specialiems lietuvių dialektologijos, fonetikos ir 
kitiems lietuvių kalbos klausimams nagrinėti. Panašios 
rūšies darbų iki šiol buvo skelbiama labai maža.“ Pratarmė 
baigiama viltingais žodžiais: „Reikia tikėtis, kad ateityje 
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bus išleista ir daugiau tos rūšies leidinių, pateikiančių 
naujus tyrinėjimo duomenis iš įvairių lietuvių kalbos 
mokslo sričių.“ Dabar leidžiamas LXXVI tomas, kurio tu-
rinys visais atžvilgiais bus kitoks, atskleidžiantis, Naglio 
Kardelio žodžiais tariant, „lietuvių kalbos sparnų, kelian-
čių mus į aukštybes, lengvumą“ ir nepamirštantis įvairio-
mis kalbomis parašytų kitų tomo straipsnių lengvumo ir 
svarbos.

Jubiliejinių metų I (LXXVI) tomo pratarmę baigiame 
poeto, mėnraščio Metai vyriausiojo redaktoriaus Antano 
Šimkaus eilėmis:
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APIBENDRINIMAS

Ir metai sugrąžina mums žodžius
Ištrupinta kreida ir kaulais,
Yra tiktai tokia žiema – kitos nebus:
Mes esam jai druska. Ir žemė. 

Virš mūsų – daugiaaukščiai milžinai,
Jų žvilgsnių tuštuma – iš mūsų.
Vėl krenta šlapdriba pilkais vardais
Į kiemo šulinio paunksnę.

Atodrėkį palaimins pabaiga
Visų laikų, visų tarybų, –
Taip drumstą vandenį trečia karta
Dar moka perkeisti į vyną.

Virš spirituotos upės – tik garai
Ir krykiančios kreivai žuvėdros,
Kiek žodžių metams susigrąžinai?
Kiek užrašei tikrų? Nė vieno.

Pasak poeto, „eilėraštis nėra skirtas tik kalbai, bet su-
sijęs su žodžiu, su ribotom žmogaus galimybėm tą žodį 
paversti išskirtine nuosavybe.“

Linkėtume žurnalo autoriams minties grakštumo, 
mokslinio įžvalgumo, žodžio laisvės ir gebėjimo daugelį 
žodžių paversti moksline savastimi.

Vyriausioji redaktorė  
Grasilda Blažienė

Redakcijos sekretorė  
Dalia Kačinaitė-Vrubliauskienė
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NAGLIS KARDELIS
Vi ln iaus un iver s i te t a s

Moksl in ių t y r imų k r ypt ys : Antikos ir Viduramžių 
filosofija, klasikinės filosofijos refleksija šiuolaikinėje filosofijoje, 
kalbos filosofija, mokslo filosofija, religijos filosofija, antikinė 
kultūra, antikinė literatūra, senosios kalbos, civilizacijų istorija.

LENGVI LIETUVIŲ KALBOS 
SPARNAI1

Mums, lietuviams, gimtoji kalba nėra sunki našta, lemties užkrauta ant pe-
čių ir lenkianti prie žemės lyg sunkus akmuo. Ne – tai lengvi sparnai, ke-

liantys mus aukščiau nei kitų kalbų, kurias savo gyvenime išmokstame vėliau, 
sparnai. Gimtosios kalbos sparnai lengvesni, nes jų nereikia užsidėti ant rankų 
kaip Ikarui – jie mums duoti pačios prigimties ir auga mums iš pečių, o pakilus 
aukštai nesutirpsta lyg vaškas. Tai prigimtinis mūsų turtas – sparnai, keliantys 
mus iki dvasios aukštybių ir nešantys tolimiausių prasmės horizontų link.

Deja, mes dažniausiai pamirštame, kad turime šiuos nuostabius dvasios 
sparnus, ir per gyvenimo lauką velkame gimtąją kalbą lyg sunkų akmenį. Ne 
tik paprasti mirtingieji, prislėgti kasdienės buities naštos, bet ir mokslingi kal-
bos bei rašto žmonės – tie, kurie privalėtų skraidyti kalbos sparnais, dažniausiai 
svarsto apie kalbą pernelyg buitiškai ir instrumentiškai, teigdami, kad kalba – 
tai paprasčiausia komunikacijos priemonė, nes būtent tokia esanti pagrindinė jos 
funkcija. Koks nykus ir seklus yra toks kalbos prigimties įsivaizdavimas, ne-
sunku suvokti atkreipus dėmesį į tai, kad žodis „komunikacija“, kilęs iš loty-
niško daiktavardžio communicatio ‘dalijimasis, bendravimas, perdavimas, per-
teikimas’, atskleidžia, jog komunikacija tėra formalus dalijimasis tuo, kuo mes 
nesame vieni kitiems įsipareigoję: tai tartum dalijimasis kažin kuo, kas gali 
būti naudinga, bet šiuo dalyku dalijamasi vien formaliai, be dvasinio ryšio ir 
įsipareigojimo, kurio vien šiaip komunikuodami dažniausiai nejaučiame. Beje, 
pripažinti ar pernelyg akcentuoti tik pažintinę, kognityvinę, kalbos funkciją taip 
pat būtų pernelyg maža: kalbos reikšmę apribodami vien pažinimo sritimi mes 

 1 Šis straipsnis buvo skelbtas žurnale Metai, o jo fragmentai skaityti per Spaudos pusryčius 
2017 m. gegužės 8 d. Acta Linguistica Lithuanica redakcinės kolegijos nuomone, šį tekstą dera 
paskelbti ir kalbotyros žurnale.
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tinkamai nesuvoktume kalbos prigimties ir neįvertintume šių dvasios sparnų 
vertės paskiram žmogui ir tautai. 

Svarstydami apie kalbą ontologiniu požiūriu, pabrėždami jos įsišaknijimą 
būtyje, mes kalbame jau ne šiaip apie komunikaciją – vien grynosios informaci-
jos perteikimu grįstą bendravimą, o apie komuniją – tikrąją ir pilnatvišką bend-
rystę, žmonių bendrystę tokiu lygmeniu, kuris mus įpareigoja visa mūsų esybės 
ir dvasinės savasties apimtimi. Tai yra ta tikroji gimtosios kalbos stichijoje pa-
tiriama dvasinė bendrystė, apie kurią tyliais išmintingais žodžiais, be įmant-
rių teorinių sąvokų, byloja senosios lietuvių literatūros autoriai ir šiuolaikiniai 
lietuvių poetai bei prozininkai. Bet galvoje turiu ne tik rašytojus – kiekvieno 
lietuvio širdyje tas kalbos, kaip visų mūsų  komunijos kalboje ir mus visus suarti-
nančio prasmių bendrystės lauko, suvokimas yra labai gyvas, labai artimas.

Garbus mūsų filosofas Antanas Maceina yra minėjęs, kad kiekviena kalba 
atveria unikalų požiūrį į pasaulį, savitą pasaulio matymo kampą – ši mintis 
pirmąkart buvo išsakyta vokiečių kalbos filosofo, iškilaus mąstytojo Wilhelmo 
von Humboldto ir vėliau plėtota A. Maceinos, pradėjusio profesionaliosios lie-
tuvių kalbos filosofijos tradiciją. Būtent A. Maceina savo darbais, skirtais lie-
tuvių kalbos filosofijai, parodė, kaip originaliai ir giliai įmanoma mąstyti apie 
lietuvių kalbą filosofiniu požiūriu, išryškinant lietuvių kalbos atveriamo pasau-
lio matymo kampo savitumą. 

Bet šįkart norėčiau pasvarstyti apie kitą, nors su filosofija ne mažiau susijusį 
dalyką – apie gimtosios kalbos parodomą mūsų artimumą ir tolimumą nekal-
binei, anapus kalbos esančiai, tikrovei, taip pat apie kai kurias kitas, ypač skau-
džiai aktualias, problemas, susijusias su gimtosios kalbos likimu.

Pradėsiu nuo pastabos, kad kalba – tai prigimtinis (natūralus, gamtinis) ir kul-
tūrinis organizmas tuo pat metu. Kalbos sąsaja su prigimtimi akivaizdžiai matyti 
kiekvieną kartą, kai tariame visiems mums be galo mielą ir brangų lietuvišką 
žodžių junginį „gimtoji kalba“. Įgimtumas yra esminis gimtosios kalbos bruo-
žas. Juolab kad kalba kartu yra ir universaliausia visų kultūrinių prasmių egzista-
vimo terpė. Gimtosios kalbos unikalumas ir, sakytume, išskirtinis ontologinis 
jos bruožas, gyvybiškai svarbus kiekvieno žmogaus egzistencijai, yra tas, kad 
gimtoji kalba ja kalbančiojo patirtyje sujungia prigimtinę ir kultūrinę plotmes – 
sujungia taip, kaip to nepajėgtų padaryti jokia negimtoji kalba, ateinanti į mūsų 
pasaulį tik iš grynosios kultūros ir tik per kultūrą. 

Tačiau kartu svarbu įsisąmoninti, kad ne tik visa tai, ką tradiciškai siejame 
su kultūra, kultūrine steigtimi bei kultūrine pastanga, bet ir pačius prigimties 
dalykus privalome laikyti ne tiek savaime suprantamomis egzistencijos duoti-
mis, kiek užduotimis – tuo, ką, būdami gavę iš gamtos ir turėdami iš prigim-
ties, turime toliau kultivuoti ir išskleisti asmeninėmis savo pačių pastangomis, 
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išmone ir atkakliu darbu, idant lietuviškosios prigimties daigai mūsų gyveni-
muose išsiskleistų įstabiais lietuvių kultūros žiedais. 

Gimtosios kalbos prigimtiškumas lemia ir tai, kad ji vienintelė yra pajė-
gi mums atverti absoliučiai autentišką kalbiškai medijuotos patirties tikrumą 
ir kiekvieno iš mūsų asmeninės egzistencinės laikysenos natūralumą. Būtent 
gimtoji kalba, būdama universaliausia visų kultūrinių prasmių gimimo bei eg-
zistavimo terpė, vienintelė įstengia mums suteikti galutinį žmogiškosios egzis-
tencijos ir visos tikrovės interpretavimo kontekstą, kurio jau neįmanoma – ir 
nebūtina – toliau plėsti jokiomis priemonėmis. Teikdama mums šį galutinį vi-
sos tikrovės ir mūsų pačių būties interpretavimo kontekstą, kartu su mūsų eg-
zistencinės laikysenos natūralumu gimtoji kalba mums suteikia ir būtiškosios 
pilnatvės jausmą – tokį jausmą, kurio nepajėgtų dovanoti joks kitas dalykas pa-
saulyje. Būtent šią nepakartojamo jausmo lydimą pilnatvės būseną galime lai-
kyti esminiu išsipildžiusios autentiškos būties bruožu. 

Svarstydami apie kalbos ontologiją mintyje turime filosofinę kalbos sąsają 
su būtimi, bet būties neturėtume suvokti kaip buities, kurios našta mus lenkia 
prie žemės, arba kaip vien fizinio egzistavimo ar šiaip kokio nors banalaus, ve-
getavimą primenančio žmogiškojo gyvavimo: tikrąją, visais atžvilgiais pilna-
tvišką, išsipildžiusią ar vedančią išsipildymo link būtį turėtume mąstyti kaip 
tokį žmogaus buvimo pasaulyje būdą, kuris atvertų galutinės prasmės horizon-
tą – tokį horizontą, kurį pasiekus jau nereikėtų kito, dar tolimesnio, horizonto 
ir kito, dar platesnio, konteksto, paaiškinančio siauresnijį. Kalba – visų pirma 
gimtoji kalba – mums kaip tik ir atveria tokią mūsų būties ir savimonės pers-
pektyvą, kuri mus įprasmina iki galo, pilnatviškai, realizuodama mūsų dvasi-
nio tobulėjimo galimybes iki galutinės teleologinės mūsų ribos, – būtent todėl 
išsipildymo akimirką mes ir pajaučiame, kad platesnio konteksto mums jau ne-
bereikia. Tokį jausmą mes vadiname laimės patirtimi, pilnatve.

Nors, viena vertus, kalbos kontekstas yra visas pasaulis, kurį natūraliai su-
vokiame kaip platesnį už kalbą ir tartum aprėpiantį ją iš išorės, vis dėlto, pa-
žvelgę kiek kitaip, galime įsitikinti, jog tam tikru atžvilgiu pati kalba – ypač 
gimtoji – yra viso likusio pasaulio kontekstas. Kalbos ribos kartais būna plates-
nės už pasaulio ribas, todėl ji pajėgi įprasminti ne tik mūsų egzistenciją, bet ir 
visą pasaulį. Gimtoji kalba – tai galutinė mūsų prasmės horizonto riba.

Mąstydami apie kalbos ir pasaulio ryšį turime atsižvelgti į kalbai būdingą 
prigimties (natūros) ir kultūros dialektiką, atskleidžiančią, kad gimtąją kalbą, 
kurią turime iš prigimties, natūraliai, mes esame pajėgūs toliau kurti sąmonin-
gomis kultūrinėmis savosios dvasios pastangomis ir pasitelkti ją kaip galingą 
ginklą, kuriuo savąją būtį giname nuo beprasmybės invazijų. Bet ar tikrai gim-
toji kalba gali tapti mūsų ginklu? Pamėginkime kiek išsamiau panagrinėti šį 
klausimą, prisimindami ankstesnę mūsų užuominą apie tai, kad būtent gimtoji 
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kalba mums suteikia galimybę labiausiai priartėti prie pasaulio ir, jei reikia, la-
biausiai nuo jo nutolti; artimiausiai susidraugauti su pasauliu ir, jei tai tampa 
neišvengiama, labiausiai jo atžvilgiu susvetimėti.

Kalba mus pajėgia artinti prie pasaulio, kai jis mums rodosi mielas ir todėl 
mes trokštame prie jo kiek įmanoma labiau priartėti. Kita vertus, kalba įstengia 
mus atitolinti nuo pasaulio saugiu atstumu, kai jis, apsireiškęs brutaliais pavida-
lais, mums staiga pasidaro nemielas. Nuo pasaulio baisumų mus apsaugo poezi-
ja – poetinio žodžio stichija, išbandymų akimirką priglaudžianti mus lyg nauji 
jaukūs namai, tampantys mums nauju pasauliu ir nauja tikrove. Ypač gimto-
ji kalba suteikia mums galimybę vaikščioti labai įvairiu atstumu nuo pasaulio. 
Antai ji leidžia priartėti prie nekalbinės tikrovės – daiktų tikrovės – arčiau nei 
bet kuri kita kalba, nes, tardami gimtosios kalbos žodžius, prie kurių nuo pat 
vaikystės esame pripratę taip, lyg jie būtų atskiri to paties tikroviško pasaulio 
daiktai, visiškai sutampantys su jų įvardijamais nekalbinės tikrovės daiktais, 
mes savo mintyse matome jau ne tariamus žodžius, o pačius daiktus. 

Galėtume pasakyti radikaliau: tardami gimtosios kalbos žodžius mes iš tiesų 
ištariame ne juos, o pačius jais įvardijamus daiktus. Sakytume, gimtoji kalba 
mums suteikia galimybę byloti ne žodžiais, o pačiais daiktais – juk antai tarda-
mi žodį „medis“, prie kurio nuo vaikystės esame pripratę taip, kad jo paties jau 
nepastebime ir dėl to instinktyviai sutapatiname su pačiu jo įvardijamu gyvu 
daiktu – medžiu, mes savo mintyse ar vaizduotėje iš karto ir matome medį, o 
ne žodį „medis“. Tardami bet kurį gimtosios kalbos vardažodį mes savo vaiz-
duotėje iš karto regime anapus jo esantį ir jo įvardijamą daiktą. Gimtąja kalba 
ištarti žodžiai mums atveria autentiškiausią nežmogiškos tikrovės suvokimą, 
koks tik apskritai įmanomas žmogui. Kalbant bet kuria kita – ne gimtąja – kal-
ba, atstumas iki nežmogiškų daiktų ir viso iš jų sudaryto nežmogiškojo pasau-
lio visada išlieka didesnis. Tardami svetimos kalbos žodžius mes nepajėgiame 
priartėti prie nežmogiškojo pasaulio tiek, kiek norėtume.

Kita vertus, galime mąstyti apie kalbą kaip apie poetinės kūrybos terpę. Pa-
našiai kaip apskritai jokia poezija neįmanoma be kalbos, taip ir iš tiesų auten-
tiška poezija neįmanoma be gimtosios kalbos. Poetai dažnai kuria ne tik gimtąja 
kalba, bet ir įvairiomis svetimomis kalbomis, tačiau giliausios poetinės įžval-
gos, giliausi jausminiai niuansai atsiveria tiktai tariant gimtosios kalbos žodžius. 
Poezijos pasaulis tikrai labai savitas ir nepanašus į jokį kitą – Josifas Brodskis ir 
Tomas Venclova yra ne kartą įžvalgiai pastebėję, kad kalbos ir poezijos pasau-
liai yra absoliučiai autonomiški ar net autarkiški. Žodžiai pajėgūs kurti alter-
natyvią tikrovę, ir ši gali tapti atsvara „tikrajam“ pasauliui, kuris vienu ar kitu 
gyvenimo momentu, ypač užklupus sunkiems išbandymams, dažnai pasirodo 
nemielas, neprasmingas, brutalus, atstumiantis. Jei pasaulis mus papiktina, mes 
turime galimybę pasitraukti į kitą, alternatyvų, kurį mums dovanoja poezija. 
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Tad kiekvieną kartą, kai mums iškyla egzistencinė būtinybė pasitraukti nuo pa-
saulio saugiu atstumu į kitą, alternatyvų, pasaulį, mes ir vėl galime kreiptis į 
gimtąją kalbą. Bet kuria kita – ne gimtąja – kalba kuriama poezija, stokodama 
autentikos, būdingos poezijai, parašytai pačios prigimties dovanota kalba, jau 
nėra pajėgi sukurti tokios radikalios ir tokios ontologiškai autonomiškos alter-
natyvos esamam pasauliui, todėl ir neįstengia mūsų atitolinti nuo brutaliais pa-
vidalais atsivėrusio pasaulio tiek, kiek norėtume. 

Labai svarbu suvokti kalbą kaip gyvą, nuolat augantį organizmą. Kad geriau 
suprastume sąsają tarp kalbos prigimtiškumo ir kalbai būdingų augimo galių, de-
ra atkreipti dėmesį į tai, kad pati prigimtis senovės graikų buvo suvokiama ne 
statiškai ir ne daiktiškai, kaip kažin kokia jos raidoje sustabdyta ir visiems lai-
kams užbaigta duotis, o procesualiai – tuo pat metu ir kaip augimo procesas, ir 
kaip augimo rezultatas, nuolat atsinaujinantis paties augimo proceso metu. At-
kreipsime dėmesį į tai, kad graikiškas daiktavardis phusis ‘prigimtis; gamta’ yra 
padarytas iš šaknies phu-, iš kurios padarytas ir graikiškas veiksmažodis phuō 
‘auginti’ bei pasyvinė jo forma phuomai ‘būti auginamam; augti’. Beje, tą pa-
čią indoeuropietišką šaknį atpažįstame ir lietuviškame veiksmažodyje būti bei 
daiktavardyje būtis – tai itin svarbi aplinkybė, kurią privalome turėti galvoje 
svarstydami apie kalbos ontologiją, būtiškuosius kalbos pamatus.

Tad pačios kalbos išmintis mums liudija, kad augimo semantika yra labai 
svarbi mąstant apie bet kokią – taip pat ir kalbos – prigimtį. Kalba – tai gy-
vas organizmas, tveriantis tūkstančius metų, o kiekvienas žodis – įspūdinga 
gyvoji fosilija, turinti ne šiaip kelių tūkstantmečių istoriją, o kelių tūkstan-
tmečių senumo nepertraukiamą gyvos raidos istoriją. Nors pačios lietuvių kalbos 
dar nebuvo tais laikais, kai atsirado indoeuropietiškos šaknys, jos yra puikiai 
išsaugotos – sakytume, kažin kokios kalbinės paleontologijos būdu užsikonser-
vavusios – lietuviškuose žodžiuose. Itin archajiškus gimtosios kalbos žodžius 
turime suvokti ne tik kaip tam tikrus jau baigusius augti kalbinės prigimties or-
ganizmus, liudijančius tam tikrą minties ir jos kalbinio įforminimo rezultatą – 
juo labiau ne tik kaip atšalusią ir į kietą akmenį sustingusią kadaise lyg magma 
karštos bei takios kalbinės masės uolieną, bet ir kaip toliau augančius ir visų 
mūsų toliau auginamus. Gimtosios kalbos žodžiai, iki šiol tebeaugantys ir mūsų 
auginami kaip savitos kalbinės prigimties organizmai, pačia vis dar plazdančia 
savo gyvastimi mus įpareigoja juos ginti ir saugoti. Visi drauge jie iškyla prieš 
mus vienu gyvu kalbiniu kūnu – kaip įsakmus raginimas toliau plėtoti gimtąją 
kalbą, nes ji nėra nei mirusi, nei mūsų protėvių visiems laikams užbaigta – ji 
nuolat auga ir vystosi, kerodama galingu lietuviškos dvasios ąžuolu. 

Kalbai būdinga sudėtinga statikos ir dinamikos dialektika. Jei apie kalbą 
mąstome jos sistemos, sinchroniškai fiksuoto jos pjūvio požiūriu, be abejo, esa-
me priversti ją suvokti kaip statišką, tačiau privalome nepamiršti, kad tokia 
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momentinė kalbos raidos fiksacija, verčianti žvelgti ne į gyvą augančio kalbos 
ąžuolo kamieną, o į vieną ar kitą jo nupjauto kamieno (be abejo, nupjauto ne 
tikrovėje, o kalbos teoretiko mintyse) skerspjūvį, fiksuojantį tik kurį nors vieną 
sinchroninį kalbos sistemos pjūvį, savo esme yra grynai instrumentinis veiks-
mas, palengvinantis teorinį tikroviškų kalbos procesų suvokimą, bet savaime 
turintis mažai ką bendra su pačia kalbos tikrove. Kalba, mąstoma kaip statiška 
sinchroninė sistema, yra veikiau abstrakti teorinė idealizacija nei tai, kas iš tie-
sų egzistuoja pačioje tikrovėje, nes, kaip jau minėjome, savo prigimtine esme 
kalba yra veikiau dinamiška nei statiška. Be to, apie kalbą, ypač gimtąją, būtina 
mąstyti ne tik iš kalbos, kaip teorinės analizės objekto, bet ir iš kalbos subjekto 
požiūrio taško. Viena vertus, kalba auga tarsi savaime – tam tikru atžvilgiu ne 
mes auginame kalbą, bet ji augina mus, ir ne tiek mes kalbame kalba, kiek ji 
kalba mumis (kad ir kaip paradoksaliai tai skambėtų). Kita vertus, – pažvelgus 
kiek kitaip, – būtina pripažinti, jog tam tikru požiūriu kiekvienas iš mūsų esa-
me gimtosios kalbos kūrėjai ir augintojai, neturintys teisės nusišalinti nuo šio 
sunkaus, bet labai prakilnaus darbo. Tad kalba, nors ir auganti tarsi pati savai-
me, vis dėlto turi savo augintoją – ne kurį nors vieną paskirą žmogų, o visą tautą, 
kaip kolektyvinį kalbos auginimo subjektą, nors tai ir nepaneigia išvados, kad prie 
gimtosios kalbos auginimo darbo galime ir privalome prisidėti kiekvienas – juk 
galų gale visi mes, kaip paskiri atsakingi asmenys, esame savo gimtosios kalbos 
augintojai.

Mes esame atsakingi už žodžius, kurių šaknims yra mažiausiai šeši ar sep-
tyni tūkstančiai metų – tai tik apytikris jų amžiaus įvertinimas, nes indoeu-
ropeistika pajėgi rekonstruoti maždaug tokį laiko horizontą. Antai žvelgdami 
į žvaigždėtą dangų mes matome šviesą, kuri savo žvaigždę paliko prieš kelis 
tūkstančius metų, jei nuotolis iki tos žvaigždės yra keli tūkstančiai šviesmečių. 
Mes stebimės svetimuose kraštuose išvydę kerojančius milžiniškus medžius – 
sekvojas, kriptomerijas ir gająsias pušis, kurioms jau keli tūkstančiai metų, ir 
niekaip negalime patikėti, kad jos, nepaisant tokio neįtikėtino amžiaus, yra vis 
dar gyvos ir vis dar augančios, bet sunkiai suvokiame ar tiesiog trumparegiškai 
nepastebime, kad lietuvių kalbos žodžiai yra tokie pat seni ir tokie pat gyvi – ir 
kad jie yra visų mūsų dvasinė savastis, kurią dabar jau mes patys privalome au-
ginti ateičiai, ateities kartoms. Ir būtent jie – tūkstantmečiai gimtosios kalbos 
žodžiai – suteikia mums tą gyvastingą prigimties alsavimą, kuriuo alsavo ir to-
limieji mūsų protėviai. 

Gimtosios kalbos žodžiai yra būtiški, jie suteikia mums galutinį prasmės ho-
rizontą – tokį, kuriam dar platesnio horizonto jau nereikia, ir plačiausią tikrovės 
interpretavimo kontekstą – tokį, kuriam nereikia dar platesnio jį patį aiškinan-
čio konteksto. Kalba nubrėžia mūsų autentiškos būties ribas ir apibrėžia savas-
tingą mūsų būties kontūrą. Būdama visos kalbinės bendruomenės nuosavybė, 
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ji kartu yra ir didžiausias asmeninis kiekvieno iš mūsų turtas. Ši kalbai būdin-
ga bendruomeniškumo ir asmeniškumo dialektika taip pat yra labai svarbi: juk 
kalba ne tik išreiškia abstrakčias mintis, kurias įmanoma aiškiai suvokti protu 
ir tiksliai perduoti – komunikuoti – kitiems kalbinės bendruomenės nariams, 
ir ne tik konkrečiais žodžiais nurodo įprastus fizinius referentus, kuriuos gali-
ma patirti juslėmis, bet ir išreiškia subtiliausius jausmų atspalvius, kurių mes 
jau nepajėgiame vienas kitam perteikti jokiais kitais – nekalbiniais – būdais. 
Be abejo, mes nesame pajėgūs tiesiogiai jausti kito žmogaus jausmų (arba, pasa-
kant dar tiksliau, nors ir ne visiškai taisyklingai, netarpiškai jausti kito žmogaus 
jausmais) – galime tik iš šono stebėti jį jaučiantį, o pats kito žmogaus jausmas 
mums pasilieka tiesiogiai nepatiriamas. Vis dėlto žmogus, kalbėdamas kalba, 
ypač gimtąja, tuos jausmus mums komunikuoja – ir ne tik šiaip komunikuoja, 
bet ir, sakytume, dalijasi jais su mumis slaptingos jausmų komunijos būdu, bent 
iš dalies perteikdamas ir savo skausmą bei džiaugsmą, savo patiriamą prasmės 
stygių bei prasmės pilnatvę. Tad kalba yra ne tik susikalbėjimo (įprastos infor-
macinės komunikacijos), bet ir susijautimo, sakytume, jausmų bendrystės, jausmų 
komunijos priemonė. 

Tai be galo svarbi kalbos funkcija, ir šiuo atžvilgiu kalba yra unikalus fe-
nomenas visoje tikrovėje: paradoksalų gimtosios kalbos unikalumą lemia tai, 
kad ji, būdama bendruomeniška, visos kalbinės bendruomenės nuosavybė ir 
bendras jos turtas, kartu yra ir brangiausias asmeninis kiekvieno iš mūsų turtas. 
Matyt, nesuklysiu pasakęs, kad lietuvių kalba – tai ir didžiausias bendras visos 
lietuvių tautos turtas, ir didžiausias asmeninis kiekvieno paskiro lietuvio turtas. 
Dvasios plotmėje kalbos galimybės – begalinės. Kiekvienoje kalboje yra daugy-
bė žodžių, tie žodžiai turi daugybę reikšmių ir begalę dar subtilesnių reikšmės 
atspalvių, kurie savo ruožtu gali būti labai skirtingai suvokiami skirtingų ta pa-
čia gimtąja kalba kalbančių žmonių ir juo labiau visas kitas kalbas vartojančių 
bendruomenių narių, bandančių kalbėti svetimomis kalbomis bei suvokti savitą 
jų etosą. Įvairios kultūrinės sąsajos bei semantinės asociacijos steigia nepapras-
tai įvairų kalbos pasaulį – būdamas toks įvairus, jis gali kuo puikiausiai per-
teikti mūsų sielos kontūrą, išreikšdamas mūsų giliausiąją esmę bei autentišką 
mūsų savastį. Kartu šis kalbos pasaulis leidžia mums savo mintis bei jausmus 
komunikuoti kitiems žmonėms – ar net dalytis su jais bendrąja prasme ir drau-
ge patiriama būties – prasmingo buvimo kartu – pilnatve: kalbėdami kalba, 
ypač gimtąja, tampame slėpiningos bendrystės prasmėje ir bendrystės pilnatvėje – 
prasmės komunijos ir pilnatvės komunijos – dalyviais.

Svarstydami apie kalbos filosofiją neturėtume manyti, jog panašūs teoriniai 
klausimai turėtų rūpėti tik filosofams ir kalbininkams. Ne – filosofiniai svars-
tymai apie gimtosios kalbos prigimtį ir tolesnį jos auginimą turėtų būti svarbūs 
visai kalbinei bendruomenei, visiems tautos nariams ir ypač politikams, ant 
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kurių pečių gula labai sunki atsakomybės už tautos ateitį, kalbos ateitį ir gim-
tąja kalba kuriamos literatūros ateitį našta. Pagaliau ir atsakomybės ne tik už 
paskirų asmenų gerovę, bet ir už visos tautos egzistencinės prasmės orientyrų 
steigtį bei išsaugojimą našta. Nuolat girdėdami, kad lietuvių kalba yra bau-
džiauninkų kalba, mužikų kalba, arba kad joje nesama terminų, kuriais galėtų 
būti reiškiamos sudėtingos mokslinės sąvokos; vis verčiami klausytis moksli-
ninkams humanitarams skirtų nurodymų svetimomis kalbomis rašyti rimtus 
mokslinius tekstus – kurti, arba, valdininkų žargonu tariant, gaminti (lyg kokia-
me mokslo kalbos fabrike) vadinamąją prestižinę mokslinę produkciją, skirtą pu-
blikuoti užsienyje leidžiamuose prestižiniuose žurnaluose, mes, Lietuvos huma-
nitarai, neturime teisės tylėti, nes tai – drąsiai pripažinkime – tautos atžvilgiu 
išdavikiška ir net nusikaltėliška mokslo biurokratų, kuriems apskritai nederėtų 
suteikti teisės auklėti ir mokyti mokslininkų, pozicija.

Apie tai kalbant verta priminti, kad gelminė humanitarinių mokslų prigim-
tis bei prigimtinė esmė yra susijusi su prasmėmis – jų gimdymu, suvokimu, in-
terpretavimu ir dalijimusi jomis. Ir tai yra pagrindinė takoskyra, skirianti hu-
manitariką nuo gamtos mokslų, kurie, remdamiesi empiriniais faktais, padaro, 
kad mūsų egzistavimas šioje žemėje būtų fiziškai įmanomas, o štai humanita-
riniai mokslai privalėtų laiduoti, kad mūsų egzistavimas būtų ne tik fiziškai 
įmanomas, bet dar ir prasmingas. Tad humanitarika kalba apie visiškai kitus 
dalykus – apie būties prasmės horizonto atradimą, steigtį, išsaugojimą ir to at-
radimo bei išsaugojimo galimybės sąlygas.

Humanitarika operuoja prasmėmis, o ne nuogais faktais. Tiesa, ir humanita-
riniuose moksluose neretai turime reikalą su faktais, bet jie niekada netampa – 
ar bent jau neturėtų tapti – savitiksliu dalyku, išlikdami svarbūs tik tiek, kiek 
prisideda prie prasmės paieškų. Nuogo empirinio fakto statusas humanitarikoje 
visiškai kitas nei gamtos moksluose, kuriems rūpi sužinoti tikslias konstantų 
vertes, konkrečius fizinių, cheminių bei kitokių gamtinių būsenų parametrus ir 
apskritai daugybę įvairiausių empirinių faktų, itin svarbių technologijoms kur-
ti, o technologijos, kaip visi puikiai žinome, teikia apčiuopiamą praktinę naudą. 
Humanitarikoje faktai tėra antrinės svarbos dalykas – jokios praktinės naudos 
jie neteikia, jų neįmanoma panaudoti technologijoms kurti, be to, patys savai-
me, iki bandymų juos interpretuoti, šie faktai nieko nesako apie prasmę, o juk 
būtent ji ir rūpi – ar privalėtų rūpėti – humanitariniams mokslams. 

Mat nėra taip svarbu, kada kuris nors rašytojas gimė ir kada mirė, arba kada 
rašė vieną ar kitą kūrinį – esminis dalykas yra autoriaus kūryboje atsiveriančios 
prasmės, kurios tam tikrais mūsų gyvenimo momentais dėl įvairių asmeninių 
priežasčių bet kuriam iš mūsų gali netikėtai atsiverti kaip egzistenciškai be galo 
svarbios ir vėliau aidėti sieloje praėjus dešimtims metų po kūrinio perskaitymo. 
Ir tos prasmės negali būti pagaunamos niekaip kitaip – tik gimtąja kalba. Rašant 
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ne tik pačius grožinius tekstus, bet ir mokslo veikalus apie gimtąja kalba sukur-
tus literatūros kūrinius, kitomis – negimtosiomis – kalbomis jau neįmanoma 
adekvačiai, neprarandant esminių reikšmės bei prasmės niuansų, perteikti tų 
mokslinių įžvalgų, kuriomis siekiama rekonstruoti analizuojamų tekstų pras-
mės horizontą. Jokia svetima kalba neįmanoma parašyti iš tiesų gero mokslinio 
teksto nei apie gimtąja kalba sukurtą grožinę literatūrą, nei apie autentišką, iš 
patirties gelmių kylančią filosofiją – juo labiau originaliai filosofiškai mąstyti.

Grįžtant prie minties apie kalbai būdingą prigimties (natūros) ir kultūros 
dialektiką, verta prisiminti kalbinių gebėjimų įgimtumo hipotezę: pasak šios 
hipotezės, kiekvienas naujagimis tarsi savaime „pasigriebia“ savo tėvų gimtąją 
kalbą ir „įsidiegia“ ją savyje. Mes čia matome akivaizdžią prigimties ir kultūros 
sąsają: tai, kas mums iš pat pradžių buvo duota ne kultūriškai, o beveik biolo-
giškai, sakytume, suteikta pačios biologinės žmogaus prigimties, vėliau – są-
moningoje gyvenimo fazėje – privalo būti užbaigta aktyviomis kultūrinėmis 
pastangomis, veržliu kultūros kultivavimu. Turiu mintyje gimtąją kalbą kaip 
prigimtinę duotį, kuri, mums anksčiau ar vėliau tapus sąmoningais žmonėmis, 
privalo virsti kultūrine užduotimi. Todėl visų mūsų, humanitarų, labai svarbi 
užduotis, sakyčiau, visų mūsų tiesioginės atsakomybės ir net mūsų savigarbos 
dalykas yra aiškinti politikams bei mokslo biurokratams, kad rašyti humanita-
rikos sričių mokslo veikalus yra kas kita nei gamtamokslinius tekstus. 

Faktai gamtos moksluose yra ne tik gerokai svarbesni nei humanitariko-
je – jie visų pirma yra beasmeniai, niekaip nežymėti konkrečios vietos, ku-
rioje gyvena viena ar kita tauta, tautinės tapatybės ir su ja susijusių prasmės 
laukų atžvilgiu, todėl yra kosmopolitiškai universalūs, o humanitarų interpretuo-
jamoms kultūrinėms prasmėms – net ir universaliai („kosmopolitiškai“) reikš-
mingoms – visada svarbi pati vieta, kurioje jos steigiamos, ir būtent šiuo atžvil-
giu visos prasmės yra neišvengiamai lokalios. Visos kultūrinės prasmės, net ir 
tos, kurios vėliau tampa universaliai reikšmingos, užgimsta ir iš pradžių gyvuo-
ja būtent kaip lokalios prasmės, tam tikru metu įsteigtos konkrečių kultūrinių 
bendruomenių, gyvenančių konkrečiose geografinėse vietose. 

Tik gimtoji kalba yra pakankamai jautri kultūriškai steigtos prasmės loka-
lumui, gebėdama perteikti tai, ką pavadintume savita „vietos išmintimi“. Tai 
suvokus tampa aišku, kad parašyti gerą fizikos, chemijos ar molekulinės biolo-
gijos veikalą yra visiškai kita ir kitokia – kito pobūdžio, kitos prigimties ir kitos 
kultūrinės paskirties – užduotis nei parašyti gerą mokslinį tekstą apie bet kurį 
humanitarikos objektą. Ši išvada rodosi akivaizdi jau vien atsižvelgiant į aplin-
kybę, kad kai kurios subtilesnės tyrėjo humanitaro įžvelgtos prasmės – ypač 
tos, kurios yra suaugusios su pačia jų steigties vieta ir perteikia „vietos išmin-
tį“ – niekaip ir niekada negalės būti tinkamai perteiktos jokiomis svetimomis 
kalbomis.
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Kai tautiniai mokslo biurokratai ir politikai pagaliau supras esminį huma-
nitarikos ir gamtamokslio skirtumą, galbūt pasibaigs brutali lietuvių kalbos 
gujimo iš beveik visų mokslų praktika, stumianti Lietuvos humanitarus į dirb-
tinai formuojamą dvasinio ar virtualaus egzilio užribį. Aklas tarptautiškumo, 
brutaliai peršamo be jokio organiškesnio strateginio numatymo, kaip turėtų 
būti vykdoma viena ar kita mokslinė programa, vaikymasis rizikuoja virsti tra-
giškais rezultatais nacionalinei kultūrai. Prarandamos prasmės, ir mokslinin-
kai, rašydami tekstus kitomis kalbomis, neparašo jų savąja. Ir kaip, tarkime, po 
šimto ar dviejų šimtų metų mūsų ainiai vertins mūsų indėlį į Lietuvos kultū-
rą? Pavyzdžiui, mes dabar galime su pasididžiavimu žvelgti į XVI a. lietuvių 
literatūrą, kuri atrodo labai įspūdingai palyginti su XVII ar XVIII šimtmečiais 
kurta raštija. Mes galime žavėtis šią literatūrą kūrusiais autoriais ir juos kelti sau 
pavyzdžiu. O ką mūsų ainiai pasakys mums patiems, išvydę daugybę moksli-
nės humanitarikos tekstų, pagal to meto madą parašytų užsienio kalbomis, bet 
suformuluotų primityvoka kalba, tarsi be įkvėpimo ir su aiškiai pastebimais 
trūkiais ar net skylėmis prasmės audinyje? Turėdami mus mintyje jie, be abe-
jo, paklaus: o kur yra jų (kitaip tariant, mūsų) lietuviški tekstai? Kur jų indėlis 
į pasaulio kultūrą?

Toli gražu nėra taip, kaip kadaise manė sovietai – kad tautinė kalba atveria 
tik tam tikrus formalius, turinio požiūriu neesminius dalykus. Anais laikais 
būdavo nuolat įkyriai kartojama: tarybinė kultūra yra internacionalinė savo tu-
riniu ir tautinė savo forma. Tačiau taip tikrai nėra: juk kiekviena kalba atveria 
tokius prasmių horizontus, kokių jokia kita kalba nėra pajėgi atverti. Kiekviena 
kalba – tai tarsi takelis, leidžiantis užkopti į prasmės kalną. Šis kalnas turi daug 
viršukalnių, ir kiekvieną iš jų įmanoma pasiekti tik kopiant vienu vieninteliu 
kurios nors kalbos takeliu. Vienas iš tokių takelių, vedančių į tarsi jam vienam 
skirtą prasmės kalno viršukalnę, yra būtent lietuvių kalbos takelis – į minėtą 
viršukalnę įmanoma pakilti tiktai šios vienintelės kalbos taku. Galima pasakyti 
ir kiek kitaip: yra tam tikrų mokslinių, filosofinių ir net paprasčiausių kasdienių 
turinių, kurie nei pamąstyti, nei pasakyti negalės būti kitaip nei lietuviškai. Ir iš 
tiesų – kopiant vieninteliu lietuvių kalbos takeliu įmanoma atrasti bei kitiems 
atverti tokių savitų filosofinių įžvalgų, kurių tikrai neįmanoma aptikti į minėtą 
prasmės kalną žengiant kitų kalbų takais. Gimtoji lietuvių kalba mums leidžia 
išvysti tokius prasmės horizontus, kurių neįstengtume pamatyti žvelgdami kitų 
kalbų akimis.

Todėl mums visiems tenka labai didelė atsakomybė už savo gimtąją kal-
bą. Ne tik mokytojams, kurie visada iškildavo kaip sąmoningumo pavyzdžiai 
kitiems humanitarams, bet ir visai akademinei bendruomenei. Ir, be abejo, 
kalbos politikams: juk mes kalbame ne šiaip apie savo valstybės sėkmės ar 
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Lengvi lietuvių kalbos sparnai

nesėkmės istoriją – mes kalbame apie mūsų tautos išlikimą, mūsų tautos gy-
vasties tęstinumą.

Kalbėti gimtąja lietuvių kalba, ją visais būdais auginti ir puoselėti – didi 
garbė ir kartu labai didelis įpareigojimas. O gimtąją kalbą augindami, puoselė-
dami ir saugodami visada atminkime, kad tai darome ne veltui: juk ontologinė 
lietuvių kalbos paskirtis – būti gelminiu būties ir būtiškosios gyvasties šaltiniu 
kiekvieno iš mūsų sielai. Jei išsaugosime lietuvių kalbą, išliks ir pati lietuvių 
tauta.

Gimtosios kalbos sparnai, pagal gimties ir prigimties dėsnį augantys mums 
iš pečių, yra lengvi – ir jie kelia mūsų dvasią iki pat dvasios aukštybių. Tad kie-
kvieną kartą, kai pasirodys, kad atsakomybė už gimtosios kalbos išsaugojimą 
prislegia mūsų pečius kaip nepakeliamai sunki našta, prisiminkime lietuvių 
kalbos sparnų, keliančių mus į aukštybes, lengvumą.

Įteikta 2017 m. birželio 12 d.
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AN ATTEMPT AT AN 
ETYMOLOGICAL ANALYSIS  
OF PTOLEMY´S HYDRONYMS 
OF EASTERN BALTICUM

Bandymas etimologiškai analizuoti Ptolemajo 
užfiksuotus rytinio Baltijos regiono 
hidronimus

ANNOTATION

The contribution analyzes four hydronyms from Eastern Balticum, recorded by Ptole-
my in the mid-2nd cent. CE in context of witness of other ancient geographers. Their re-
vised etymological analyses lead to the conclusion that at least three of them are of Ger-
manic origin, but probably calques on their probable Baltic counterparts.
 KEY WOR DS:  Geography, hydronym, etymology, calque, Germanic, Baltic, 

Balto-Fennic.

ANOTACIJA

Šiame darbe analizuojami keturi Ptolemajo II a. po Kr. viduryje užrašyti rytinio Bal-
tijos regiono hidronimai, paliudyti ir kitų senovės geografų. Šių hidronimų etimologinė 
analizė parodė, kad bent trys iš jų yra germaniškos kilmės, tačiau, tikėtina, baltiškų atitik-
menų kalkės.
 ESM INI A I ŽODŽI A I:  geografija, hidronimas, etimologija, kalkė, germanų, baltų, baltų 

ir finų kilmė.
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The four river-names located by Ptolemy to the east of the eastuary of the 
Vistula river, Χρόνος, Ῥούβων, Τουρούντος, Χε(ρ)σίνος, have usually been 
mechanically identified with the biggest rivers of Eastern Balticum according 
to the sequence of Ptolemy’s coordinates: 

Χρόνος ~ Prussian Pregora / German Pregel / Russian Prególja / Polish Pre-
goła / Lithuanian Preglius; 123 km (Mannert 1820: 257; Tomaschek, RE III/2, 
1899, c. 2841).

Ῥούβων ~ Lithuanian Nem̃unas / Polish Niemen / Belorussian Nëman / Ger-
man Memel; 937 km (Mannert 1820: 258; Rappaport, RE 48, 1914, c. 1180);

Τουρούντος ~ Latvian Venta / Lithuanian Ventà / Livonian Vǟnta joug / Po-
lish Windawa / German Windau; 346 km long (Mannert 1820: 258);

Χε(ρ)σίνος ~ Latvian Daugava / Belorussian Zaxodnjaja Dzvina / Russian 
Západnaja Dviná / German Düna / Estonian Väinä; 1020 km (Mannert 1820: 
2580; Tomaschek, RE III/2, 1899, cc. 2273–74 also thought about the Gauja 
River).

1. TEXTUAL EVIDENCE

1.1. Ptolemy, c. 150 CE [3.5.]
Εὐρώπης πίναξ η. 
Ἡ ἐν Εὐρώπῃ Σαρματία περιορίζεται ἀπὸ μὲν ἄρκτων τῷ τε Σαρματικῷ 

ὠκεανῷ κατὰ τὸν Οὐενεδικὸν κόλπον καὶ μέρει τῆς ἀγνώστου γῆς κατὰ 
περιγραφὴν τοιαύτην· μετὰ τὰς τοῦ Οὐϊστούλα ποταμοῦ ἐκβολὰς 

Χρόνου ποταμοῦ ἐκβολαί   ν ν 
Ῥούβωνος ποταμοῦ ἐκβολαί   νγ νζ 
Τουρούντου ποταμοῦ ἐκβολαί   ν νη _ 
Χε(ρ)σίνου ποταμοῦ ἐκβολαί   νη νθ _ 

“European Sarmatia is terminated on the north by the Sarmatian ocean 
adjoining the Venedicus bay and by a part of the unknown land, a description 
of which is the following. After the mouth of the Vistula River: 

mouth of the Chronus river    50*00   56°00
mouth of the Rubonis river     53*00   57°00 
mouth of the Turuntus river   56*00   58°30
mouth of the Che(r)sinus river    58*30   59°30”
For comparison, the coordinates of the mouth of the Albis and Vistula rivers 

were determined by Ptolemy [4.11.1 & 4] as follows:
ἄλβιος ποταμοῦ ἐκβολαὶ   λα´  νϡ´δʺ
“The mouths of the Albis river  31*00   56o15”
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of Ptolemy ś Hydronyms of Eastern Balticum

Οὐστούλα ποταμοῦ ἐκβολαί   με´  νϡ´
“The mouths of the Vistula river 45*00   56o00”
Translated by Edward L. Stevenson (1932)

http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Gazetteer/Pe-
riods/Roman/_Texts/Ptolemy/3/5*.html

Ptolemy’s European Sarmatia by Sebastian Munster 

https://en.wikipedia.org/wiki/Geography_(Ptolemy)#/media/File:-
Sebastian_Munster_-_Tabvla_europae_VIII_(Sarmatia).jpg

1.2. In the 4th cent. CE Marcian of Heraclea Pontica repeated the sequence 
of these rivers, but with certain modifications of their names:

[2.39] Mετὰ τὰς ἐκβολὰς τοῦ Oὐϊστούλα ποταμοῦ ἐκδέχονται Xρόνου 
τοῦ ποταμοῦ ἐκβολαί. ἀπὸ δὲ Xρóνου τοῦ ποταμοῦ ἑξῆς εἰσὶ Ῥουδῶνος 
ποταμοῦ ἐκβολαί. Oὗτoι δὲ oἱ ποταμοὶ εἰς τὸν Oὐενδικὸν κὸλπον ἐξίασιν, 
ὅστις ἀπὸ τοῦ Oὐϊστούλα ποταμοῦ ἄρχεται παρήκων ἐπὶ πλεῖστον. Ἀπὸ 
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δὲ τοῦ Ῥoυδῶνoς ποταμοῦ ἑξῆς εἰσὶ Toυρoύντου ποταμοῦ ἐκβολαί ἀπὸ δὲ 
Toυρoύντου ποταμοῦ ἐκδέχεται Xέσυνος ποταμὸς, καὶ αἱ τούτου ἐκβολαί. 

“Post Vistulae fluvii ostia sequuntur Chroni fluvii ostia; post Chronum flu-
vium deinceps sunt Rhudonis fluvii ostia. Hi fluvii exeunt in sinum Vendicum, 
qui a Vistula flumine incipit, in immensum extensus. Rhudonem fluvium sub-
sequuntur Turuntae fluvii ostia; Turuntam fluvium excipit Chesynus fluvius, 
eiusque ostia.”

Edition and Latin translation by Müller 1882.

1.3. In the end of the 4th century CE Ammianus Marcellinus [22.8.38] recor-
ded the form Chronius of Ptolemy ś hydronym Χρόνος: 

[38] Ergo in ipso huius compagis exordio, ubi Riphaei deficiunt montes, ha-
bitant Arimphaei, iusti homines placiditateque cogniti, quos amnes Chronius 
et Visula praeterfluunt; iuxtaque Massagetae, Halani et Sargetae, aliique plures 
obscuri, quorum nec vocabula nobis sunt nota nec mores.

[38] “Well then, at the very beginning of this district, where the Riphaean 
mountains sink to the plain, dwell the Aremphaei, just men and known for their 
gentleness, through whose country flow the rivers Chronius and Visula. Near 
them are the Massagetae, Halani, and Sargetae, as well as several other obscure 
peoples whose names and customs are unknown to us.” 

Ammianus Marcellinus, Rerum Gestarum,  
with an English translation by John C. Rolfe. 

Cambridge (Mass.):  Harvard University Press – London: Heinemann 1935–1940. 
http://data.perseus.org/citations/urn:cts:latinLit:stoa0023.stoa001.perseus-lat1:22.8.38

http://data.perseus.org/citations/urn:cts:latinLit:stoa0023.stoa001.perseus-eng1:22.8.38

1.4. Probably the same hydronym, but belonging to a sea, was already used 
by Pliny in the mid-1st cent. CE:

[4.38/94–95] exeundum deinde est, ut extera europae dicantur, transgressisque ri-
paeos montes litus oceani septentrionalis in laeva, donec perveniatur gadis, legendum. 
insulae complures sine nominibus eo situ traduntur, ex quibus ante scythiam quae 
appellatur baunonia unam abesse diei cursu, in quam veris tempore fluctibus electrum 
eiciatur, timaeus prodidit. reliqua litora incerta. signata fama septentrionalis oceani. 
amalchium eum hecataeus appellat a parapaniso amne, qua scythiam adluit, quod no-
men eius gentis lingua significat congelatum. philemon morimarusam a cimbris vocari, 
hoc est mortuum mare, inde usque ad promunturium rusbeas, ultra deinde cronium. 
xenophon lampsacenus a litore scytharum tridui navigatione insulam esse inmensae 
magnitudinis baltiam tradit, eandem pytheas basiliam nominat. 

http://data.perseus.org/citations/urn:cts:latinLit:phi0978.phi001.perseus-lat1:4.38
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“We must now leave the Euxine to describe the outer portions of Europe. 
After passing the Riphæan mountains we have now to follow the shores of the 
Northern Ocean on the left, until we arrive at Gades. In this direction a gre-
at number of islands are said to exist that have no name; among which there 
is one which lies opposite to Scythia, mentioned under the name of Raunonia, 
and said to be at a distance of the day’s sail from the mainland; and upon which, 
according to Timæus, amber is thrown up by the waves in the spring season. As 
to the remaining parts of these shores, they are only known from reports of do-
ubtful authority. With reference to the Septentrional or Northern Ocean; He-
catæus calls it, after we have passed the mouth of the river Parapanisus, where 
it washes the Scythian shores, the Amalchian sea, the word ‘Amalchian’ signi-
fying in the language of these races, frozen. Philemon again says that it is called 
Morimarusa or the “Dead Sea” by the Cimbri, as far as the Promontory of Ru-
beas, beyond which it has the name of the Cronian Sea. Xenophon of Lampsa-
cus tells us that at a distance of three days’ sail from the shores of Scythia, there 
is an island of immense size called Baltia, which by Pytheas is called Basilia.”

http://data.perseus.org/citations/urn:cts:latinLit:phi0978.phi001.perseus-eng1:4.27

[4.41/104] sunt qui et alias prodant, scandias, dumnam, bergos maximamque om-
nium berricen, ex qua in tylen navigetur. a tyle unius diei navigatione mare concretum 
a nonnullis cronium appellatur. 

http://data.perseus.org/citations/urn:cts:latinLit:phi0978.phi001.perseus-lat1:4.41 
“There are writers also who make mention of some other islands, Scandia 

namely, Dumna, Bergos, and, greater than all, Nerigos, from which persons 
embark for Thule. At one day’s sail from Thule is the frozen ocean, which by 
some is called the Cronian Sea.”

http://data.perseus.org/citations/urn:cts:latinLit:phi0978.phi001.perseus-eng1:4.30
Pliny the Elder: Naturalis Historia, ed. by Karl Frie-

drich Theodor Mayhoff. Leipzig: Teubner 1906.
Pliny the Elder: The Natural History, translated by John Bostock & H.T. Riley. 

London. Taylor and Francis, 1855: 4.30.

1.5. Dionysius Periegetes, 2nd (or 3rd?) cent. CE repeated Pliny’s information 
about the Cronian Sea in the north, which had to be frozen or dead:

27 Πάντη δ’ ἀκαμάτου ῥόος Ὠκεανοῖο
28 εἷς μὲν ἐών, πολλῇσι δ’ ἐπωνυμίῃσιν ἀρερώς.
29 Ἡτοι ὁ μὲν Λοκροῖο παρ’ ἐσχατιὴν ζεφύραο 
30 Ἄτλας ἑσπέριος κικλήσκεται. αὐταρ ὕπερθεν,
31 πρὸς βορέην, ἵνα παῖδες ἀρειμανέων Ἀριμασπῶν,
32 πόντον μιν καλέουσι πεπηγότα τε Kρόνιον τε.
33 ἅλλοι δ’ αὖ καὶ νεκρὸν ἐφήμισαν εἴνεκ’ ἀφαυροῦ
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34 ἠελίου.
Dionysius Periēgētes: Graece et Latine cum vetustis commentariis et in-
terpretationibus, ed. Gottfried Bernhardy. Leipzig: Weidmann 1828, 10.

27 “But on all sides flows the might of tireless Ocean,
28 and being one, yet endowed with many names.
29 Well, by the furthest recess of the Locrian zephyr
30 it is called the Western Atlas, but above,
31 towards the north, where dwell the children of the war-mad Arimaspoi,
32 they call it the Frozen and the Cronion Sea.
33 Others, again, called it also the Dead, because of the weakness
34 of the sun.” 

Dionysius Periegetes: Description of the Known World
Translation: Ekaterina Ilyushechki

http://wwwdh.informatik.uni-erlangen.de/IMMD8/
staff/Goerz/Dionysius_Periegetes.html

http://wwwdh.informatik.uni-erlangen.de/IMMD8/staff/Goerz/DP/DP.E5-ln.tx

1.6. Following Pliny, more brief was Solinus [19.2] in the 3rd cent. CE:
Oceanum septemtrionalem ex ea parte, qua a Propanisso amne Scythia adluitur, 

Hecataeus Amalcium appellat, quod gentis illius lingua significat congelatum. Phile-
mon a Cimbris ad promunturium Rubeas Morimarusam dicit vocari, hoc est mortu-
um mare: ultra Rubeas quicquid est Cronium nominat.

Gaius Julius Solinus: De mirabilibus mundi
http://www.thelatinlibrary.com/solinus2a.html

“The North Ocean on that part where Paropamisus a Ryuer of Scythia washe-
th into it, is named of Hecataeus Amalchium: which in ye language of that na-
tion, signifieth the Frozen sea. Phylaemon saith, that from the Cimbrians to the 
Promontorie Rubeas, it is called Morimarusa, which is as much to saie, as the 
dead Sea. Whatsoeuer is beyonde Rubeas is called Cronium.”

Translated by Arthur Golding (16th cent.)
http://quod.lib.umich.edu/e/eebo/A12581.0001.001/1:34?rgn=div1;view=fulltext

2. PURPOSES AND DETERMINATION OF 
THE LANGUAGE AFFILIATION OF THE 
HYDRONYMS

In this contribution four hydronyms localized by Pliny, Ptolemy and their 
followers in the eastern part of Balticum, namely Χρόνος/Chronius/Cronium, 
Ῥούβων / Ῥούδων, Τουρούντος, Χε(ρ)σίνος, are analyzed in etymological 
perspective.
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The first task is determining the language affiliation of these hydronyms. 
Two of them, Χρόνος & Χε(ρ)σίνος, are characterized by the initial χ-, i.e. [kh]. 
In the Indo-European languages of Europe this sound is typical of Greek, Sla-
vic and Germanic. Greek and Slavic are excluded for geographical reasons (let 
us mention that in Slavic the initial *x- has usually been of Germanic or Ira-
nian origin). If Germanic remains as the most promising candidate, it is natural 
to ask, if there is yet another argument supporting the Germanic affiliation of 
these river-names. The answer may be positive – in Τουρούντος it is possible 
to see the Germanic zero-reflex *-unþ-/*-unđ- of the present participle suffix 
*-nt̥-, which is rudimentarily productive in the old literary Germanic languages: 
Old High German weisunt “vein” ~ Old English wāsend id., from IE *u̯ei ̯s- “to 
flow” (Pokorny 1959: 1134), or Gothic hulundi “cave” vs. Old Norse holr, Old 
English, Old Saxon, Old High German hol adj. “hollow”, all from the verb at-
tested in Gothic huljan “to cover”, Old Norse hylja, Old English be-hyllan, Old 
Saxon bi-hullean, Old High German hullan id. (Brugmann 1906: 216, 461; Po-
korny 1959: 553; Lehmann 1986: 193–94; Kroonen 2013: 253). This role of the 
suffix *-unþ- is generally accepted in the formation of Gothic tunþus “tooth” 
(Brugmann 1906: 460; Kroonen 2013: 509–10). 

3. ETYMOLOGICAL ANALYSES

3.1. Χρόνος [Ptolemy 3.5.2]; Chronius [Ammianus Marcellinus 22.8.38]; 
perhaps also Mare Cronium [Pliny 4.38/94–95, 41/104].

There are at least three possible Germanic etymologies:
a) Müllenhoff (1887: 351) tried to explain the hydronym with the help of 

Old Norse hrynja “stürzen, fallen, strömen”, Icelandic hrynja id., hrun “Sturz”, 
Norwegian rynja “lärmen, poltern”, Old Swedish rynia “lärmen”; perhaps also 
Old High German hrono “gestürzter Baumstamm”, Middle Low German ro-
ne id. and Old English hruna in place-names (de Vries 1962: 263; Holthausen 
1963: 176). Although this idea is followed by Scheungraber & Grünzweig (AgT 
138–39), it seems weakest in semantic perspective.

b) Kuhn (1941: 113) thought about a connection of Mare Cronium and Old 
Norse hrǫnn f. “wave; Ægir ś daughter”. Together with Icelandic hrönn “wave” 
and Old English hræn ~ hærn f. “waves, tide, sea”, probably reflect Germanic 
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*hraznō1 (de Vries 1962: 264; Holthausen 1963: 146). Related may be Middle 
High German (15th cent.) rünne f. “Sturmwoge”, if it is derived from *hrōnn-
jō(n)- (Falk & Torp 1909: 104; Orel 2003: 185; while Kroonen 2013: 418 pre-
fers the protoform *runnjō(n)-). Just the reconstructed protoform *hrōnnjō(n)- f., 
despite the difference in gender, stands very close to Pliny’s Mare Cronium and 
Ammianus Marcellinus’ Chronius. The initial C- is perhaps caused by influence 
of Κρονία ἅλς, used for the Adriatic Sea by Apollonius Rhodius [Argonautica 
4.324, 509] in the 3rd cent. BCE. The sea name is probably motivated by the 
theonym Κρόνος. On the other hand, in the 1st and 2nd cent. CE one would 
expect that in a hypothetical Germanic language of Eastern Balticum the clus-
ter *-zn- was still preserved, if it was preserved in Biblical Gothic recorded aro-
und 350 CE, e.g. Gothic razn “house”, ga-razna “neighbor” (~ Old Norse granni 
id) vs. Old Norse rann, Old English ræn ~ ærn n. “house, dwelling”, Old Frisian 
fīa-ern “animal barn” < *razna-, besides Old English ræsn n. “board” < *rasna- 
(Lehmann 1986: 283; de Vries 1962: 433); Germanic > Finnish (arch. & dial.) 
rahna “Holzstück, von dem Späne abgerissen werden; brennender Baumstamm 
auf der Schwende; Ackerwalze”, Estonian rahn, gen. rahnu & rahna “Block, 
Klotz, grosses Stück, ungespaltener Stamm, Livonian rō̮’n(ǝZ̑) “umgeworfener 
Baumstumpf; Baumstamm am Meeresboden” (LGLO III 105). Cf. also the per-
sonal name Rasne-hildi gen.sg. [CIL XIII 7660] (Schönfeld 1911: 185), dated to 
the 7th cent. CE. Summing up, although this solution is very attractive from the 
point of view of semantics, it should be abandoned for phonetic reasons.

c) Another possibility is represented by Old Norse hraun n. “steiniger Boden, 
Lava”, Icelandic hraun “steiniges Land ohne vegetation”, Faeroese reyn, Danish 
røn “Steinbank auf Meeresboden” > Shetlandic røn(i) “Steingrund”, Norwe-
gian NL Röuna, Swedish NL Rönö, Röne (de Vries 1962: 252; Hellquist 1957: 

 1  The medial cluster *-zn- is confirmed by external comparison with Greek *κράσνᾱ > Aeo-
lic κράννᾱ, Doric, Arcadian κράνᾱ, Attic κρήνη “source, fountain” [Il.]; besides *κροσνός > 
κρουνός “spring, well head, whence streams issue” [Il. 22.147, 208], cf. the gloss of Hesychius 
κροῦναι · κρῆναι τέλειαι (see de Saussure 1881: 119; Frisk II 16, 27; Beekes 2010: 777). Later 
were added cognates in other languages too: Albanian krua ~ krue m., pl. kronj, kroje  “spring, 
fountain” (Orel 1998: 198); Celtic: Old Irish crond, Cornish cronn ‘a name of a river’ (Stokes 
1907: 247). The protoforms *kr̂s̥nā & *kr̂osno-/ā (Beekes, EIEC 539) are compatible with one of 
the IE designations of “head”, attested e.g. in Greek κρᾱνίον “skull, head”, Albanian krye n., pl. 
krerë ~ krenë “head” (Orel 1998: 199); Tocharian B krāñi(ye) “(nape of the) neck” (Adams 2013: 
230), etc. Concerning the semantic development, cf. Latin caput fontis or caput aquae and Greek 
κράνα · κεφαλή (Hesychius) – see de Saussure 1881: 119 and Frisk II, 16. This conclusion im-
plies the reconstruction of *k -̂. The Albanian reflex k- before -r- is regular. 
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874). Udolph (1994: 888–92) adds the German oronym Rhön2. Germanic > 
Finnish rauna “grober Kies, kleine Steine auf dem Grund eines Sees”, Finnish, 
Votic & Ingrian raunio, Karelian raunivo “Steinhaufen”, Estonian raun, gen. rau-
na “Stein-, Granithaufen” (LGLO III 136). The ancient authors differentiated 
two variants, Χρόνος & Chronius, which can be projected into proto-Germanic 
as *hrauna- & *hraunija-/*hraunijō(n)-3. There is a suggestively matching pair 
in Balto-Fennic, *rauna & *raunio respectively. Thanks to this corresponden-
ce it is possible to determine the dialect affiliation of the Germanic dialect of 
the hydronym – it was probably the same Germanic dialect which bequeathed 
the earliest Germanic borrowings in the Balto-Fennic languages. It remains to 
discuss the semantic motivation of this hydronym. Rocks or big stones are not 
typical of mouths and lower streams of rivers of East Balticum. That is why 
“gravel” seems to be a more promising semantic motive. Maybe, it could be the 
Vistula Spit (Polish Mierzeja Wiślana; German Frische Nehrung; Russian Balti-
jskaja kosa) or Curonian Spit (Kuršių nerija), both consisting of the gravel and 
sand forming dunes4 which led to the designation Mare Cronium of the Vistula 
Lagoon or Curonian Lagoon, respectively. With regard to their fresh or brac-
kish water the lagoons have been frozen more or less regularly, in contrary to 
the open and more salty sea. The frozen sea was probably understood as the 
dead sea by visitors from the Mediterranean. The term originally reserved for 
one of these lagoons was later maybe transmitted to straits connecting the la-
goons with the Baltic Sea, resembling the estuaries of rivers seen from the sea, 
or for rivers emptying into these lagoons. Let us analyze the river-names, com-
patible with the semantic sphere of Germanic *hrauna- & *hraunija- / *hrauni-
jō(n)-. The most frequent candidate for Χρόνος & Chronius has been the Pregel 
/ Pregolja River. In reality, the latitude of its mouth is not too different from 
the mouth of the Vistula River (Ptolemy determined both to 56°00). The ety-
mology of this hydronym is not unambiguous. Gerullis (1922, 135), summari-
zing old records, namely Prigora (1302), Pregor (1359), besides the dissimilated 
forms Pregoll, Pregel (1331), Pregill (1460), sought explanation in Lithuanian 
prãgaras “grundloser Weg, Abgrund, Hölle” (also “Vielfrass”). It is related to 
pragorė  ̃“Abgrund, unermessliche Tiefe” and both have been derived from the 

 2  The mountain range Rhön is located in the borderland of the states of Bavaria, Hesse and Thu-
ringia. Its highest top, Wasserkuppe, is 950 m high. 

 3  The proto-Germanic diphthong *au, confirmed in the Balto-Fennic borrowings, may have 
been changed into o in Greek and Latin transcriptions, cf. Austrogoti vs. Ostrogothi (Schönfeld 
1911: 38). 

 4  The biggest dune of the Vistula Spit, called Wielblądźi Garb = Kamelhöcker, is 48.50 m high. The 
biggest dune of the Curonian Spit, called Vecekrug, is higher, 67.20 m.
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Lithuanian verb gérti “to drink” (Fraenkel 1962–65: 148, 643). Such a semantic 
motivation is naturally acceptable for a river-name, if the river flows in a ca-
nyon or at least a deep valley. This is apparently not the case of the flat landsca-
pe along the Pregel / Pregolja River. Mažiulis (2013) added the oldest record 
Pregora (1273), reconstructing the Baltic starting-point as *Prēgarā. He separa-
ted here the suffix *-arā (cf. Lithuanian žíež-ara “griesgrämige, mürrische Per-
son; Hexe”, from žiežti “brummen, murren, böse sein” – see Fraenkel 1962–65: 
1308). The root proper should be related to Lithuanian sprage ̇t́i “(von Hitze oder 
Kälte) knarrend platzen, bersten, zischen, glitzern”, sprógti “bersten, zerplatzen, 
zerspringen, aufspringen, in die Luft fliegen, explodieren” etc. (Fraenkel 1962–
65: 877, 882). Although this solution is transparent from the point of view of 
word formation, the semantic motivation remains unconvincing. But the vo-
wel o in the Prussian hydronym Pregora, Prigora, etc. is also explainable from 
Baltic *au, cf. the vacillation au/aw ~ o ~ u in the Prussian place-names as the 
lake Lauken (1306) vs. Locazar (1308) = laucks “field” + assaran “lake”, or the 
see Dauben (1346) vs. Duben / Douben (1340), cf. Prussian pa-daubis, Lithua-
nian daubà “Schlucht”, etc. (Gerullis 1922: 26, 83). Taking in account this pos-
sibility, the root *-gor- of the Prussian hydronym is compatible with the name 
of the Prussian lake Goryn, first recorded in 1293, in 1339 as Gureyn (Gerullis 
1922: 44; Toporov 1979: 345), and further with Lithuanian giaurė “kalkhaltiger 
Boden”, gurùs “locker, bröckelig, brüchig”, gùrulas “Brocken”, etc., all from the 
verb gùrti “zerfallen, zerbröckeln, zerkrümeln, zergehen, zerfliessen; aufgeloc-
kert, aufgeweicht, schwach warden”, Latvian gurt̃ “matt, schwach sein”, gaurs 
“locker” (Fraenkel 1962–65: 150, 179; Vanagas 1981: 109; Smoczyński 2007: 
212–13). In the light of the etymological connection between Gothic malma 
“sand”, Swedish malm “sandy plain, ore”, Old English mealmiht “sandy”, En-
glish malm “light, loamy soil”, Old Saxon, Old High German melm, German 
mulm “dust” and Gothic malan “to grind”, Old Norse mala, Old Saxon, Old 
High German malan id. (Lehmann 1986: 242–43), it is legitimate to specula-
te that in Prussian there could have existed a word of the type *gauro / *goro 
/ *guro, meaning “sand, gravel, pebble” vel sim. Its traces may be identified in 
both the lake-name Goryn & Gureyn and the river-name Pregora, Prigora ‘Pre-
gel’, perhaps “by sandy dunes” vel sim. Such a semantic motivation would also 
agree with the proposed meaning of the Χρόνος & Chronius River in the light 
of its Germanic etymology.

Less probable seems the ‘stony’ variant of this etymology. In the narrow es-
tuary of the Curonian Lagoon there is the mouth of the Danė-Akmena River. 
The Akmena means “stony”, cf. Lithuanian akmuõ, gen. ãkmenas “stone” (Va-
nagas 1981: 37).

3.2. Ῥούβων [Ptolemy 3.5.2. in Nobbe ś edition) / Ῥούδων [Marcian 2.39] 
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3.2.1. If Marcian’s reading Ῥούδων is correct, the hydronym could reflect 
Germanic *rudō(n) “redness” > Old Norse roði id., Old English rudu, Middle 
Low Germanic rude id. (Orel 2003: 307). The exact match in Baltic from the 
point of view of word formation appears in Lithuanian ruduõ “autumn”, while 
the exact semantic counterpart raudónas = raũdas “red” differs in the diphthong.

3.2.2. In the case that Ptolemy’s form Ῥούβων is correct, it could be connec-
ted with Latvian rubenis, rubins, f. rubeniene “Birkhuhn / Tetrao tetrix”, baltais 
rubenis “Moorschneehuhn, Morasthuhn / Lagopus albus” (ME III 552), besi-
des Lithuanian raũbas “graugesprenkelt”, related to Old Norse rjúpa “Schne-
ehuhn” (de Vries 1962: 449). Mühlenbach (ME I 709) and Fraenkel (1962–65: 
193) speculated about the intensive reduplication *rierub-/*rirub-/*rērub- of the 
root *rub- in this ornithonym, leading to such the forms as Lithuanian jerube ̇,̃ 
jeru ̄ ̃bė, dial. (j)ãrubė “Haselhuhn”, Latvian ir̃be, dial. jirbe, i(e)rube “Feldhuhn, 
Ackerhuhn” (ME I 708–09); further also Old Norse jarpi “Haselhuhn” vs. jar-
pr “dunkelbraun”, Middle Low German erpel “male duck” vs. Old English eorp, 
earp, Old High German erpf “dunkelfarbig” (de Vries 1962: 291). This solution 
allows us to identify the hydronym with a concrete river, namely Irbe from the 
north of the Courland Peninsula (Kurzemes pussala), 32 km long, but with its 
longest tributary Stende it is altogether 132 km long.

It is tempting to think about some connection between the hydronym 
Ῥούβων and the promontory Rusbeas recorded by Pliny, if Solinus’ version Ru-
beas is more correct. Not too far from the mouth of the Irbe River, identified 
here with Ῥούβων, there is Kolkarags, the northernmost point of the Curonian 
Peninsula. The sea beyond the Rubeas Promontory could be the Gulf of Riga. 
Its identification with the Cronian Sea may be caused by the fact that it also 
freezes over, like the Vistula and Curonian Lagoons.

3.2.3. Müllenhoff (1887: 351), followed by Rappaport (RE 48, 1914, c. 1180) 
and others, offered the emendation +Ῥούσων, seeking a support in the name 
Rùsnė of one of arms of the Nemunas/Nemen/Memel. Let us mention that ac-
cording to LKŽ, Lithuanian rùsnė means 1. “vieta, kur pagonių žyniai kūren-
davo amžinąją ugnį: Visos kitos tokios vietos, kuriose amžina ugnis ant garbės 
Dievo rusinama buvo, vadinos rusnės, nuo žodžio rusėti, arba amžinai degti”, 
i.e. “the place, where the pagan priests burnt an eternal fire; all other similar 
places, where the eternal fire was burnt in honour of God, were called rusnės, 
from the word rusėti, i.e. “to burn eternally”; 2. rusmenė (Digitalis).

3.3. Τουρούντος (Ταυρούντος) [Ptolemy 3.5.2].
It is attractive to derive the hydronym by the suffix *-unþ- from the base 

attested in Old Norse þori “Menge, Masse”, perhaps related to þora “wagen”, 
þoran “Mut, Tüchtigkeit”, and further Vedic turá- “strong, rich”, etc. (de Vries 
1962: 617; Pokorny 1959: 1083).
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In semantic perspective, this solution allows one to connect Ptolemy’s hy-
dronym with the name of the biggest Latvian river Daugava, 1020 km long, 
which is etymologizable on the basis of Latvian daũdz “viel”, Lithuanian daũg, 
daugi(a) “viel”, daũgis “Vielheit”, further Polish duży “gross, stark”, dużo “viel”, 
etc. (Fraenkel 1962–65: 84).

Note: The Germanic *þ transcribed as τ by Ptolemy is a usual way of 
transcription in his work, cf. e.g. the place-name Τευδέριον / Τουδέριον / 
Τουτέριον [2.11.27] between the Rhein and Ems Rivers, discussed in detail by 
Much (1897: 99, 115).

3.4. Χε(ρ)σίνος [Ptolemy 3.5.2 in Nobbe’s edition, p. 167] / Χέσυνος [Mar-
cian 2.39].

It could be a transcription of Germanic *herznan > Old Norse hjarn “hard 
frozen snow”, Norwegian hjårn id., dial. jorr m. “layer of ice” < *hjǫrr < *herz(n)
u-; Old High German hornunc “February” < *hurznungōn (de Vries 1962: 231; 
Orel 2003: 171; Kroonen 2013: 223), cf. Latvian sēŗsna “Reiffrost, Nachtfrost 
im Frühling” (ME III 831), Lithuanian šer̃kšnas & šir̃kšnas “hoarfrost” (Fra-
enkel 1962–65: 973–74); Russian-Church Slavonic srěnъ “weiss”, Old Russian 
serenъ “gefrorener Schnee”, Russian serën id., Old Polish śrzon “gefrorener Tau, 
Reif”, etc. (Falk & Torp 1909: 78).

It is tempting to drew our attention to the Latvian river Salaca (95 km), emp-
tying into the Gulf of Riga. If it is etymologizable on the basis of Latvian sal t̂ 
“frieren”, sals “Frost” (ME III 675–76), Lithuanian šálti “(ge)frieren, abkühlen, 
kalt werden”, pãšalas “Frost in der Erde, gefrorener Erdboden; Nachtfrost” 
(Fraenkel 1962–65: 958–61), Prussian passalis “Frost” [EV 57], Ptolemy’s hy-
dronym seems to be a Germanic calque on the Baltic river-name, meaning pro-
bably “freezing over”.

4. CONCLUSION

Four hydronyms from East Balticum mediated by Ptolemy in the mid-2nd 
cent. CE and repeated with certain modifications by Marcian in the 4th cent. 
CE look like Germanic calques on the primary Baltic river-names, probably 
with one exception, Ῥούβων, allowing the direct Baltic etymology and identifi-
cation with the Irbe River. The Χρόνος & Chronius River was probably named 
after the Mare Cronium, perhaps corresponding with one of the Vistula or Curo-
nian Lagoons or their tributaries, Pregel, 1273 Pregora, or Akmena, respectively.
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Ptolemy Marcian Others Germanic Baltic Present hydro-
nym

Χρόνος Χρόνος ChroniusMar-

cAmm

Mare Cro-
niumPliny

*hrauna- “stony 
soil, gravel” & 

*hraunija- / 
*hraunijō(n)- 
“heap of stones”

Vistula Spit or 
Curonian Spit 
or straits in 
them or (1273) 
Pregora 
“by sandy du-
nes” or Akmena 
“stony”

Ῥούβων Ῥούδων *rudō(n) “re-
dness”

Latv. ru-
benis
“grouse”

Irbe “grouse”

Τουρούντος Τουρούντος *þurunþ-
“abounding”

Daugava
“abounding”

Χε(ρ)σίνος Xέσυνος *herznan-/*h-
erznu-

“frozen”

Salaca
“freezing over”
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Bandymas etimologiškai analizuoti Ptolemajo 
užfiksuotus rytinio Baltijos regiono 
hidronimus

SANTR AUKA

Straipsnyje nagrinėjami keli Klaudijo Ptolemajo Geografijoje minimų rytinio Baltijos 
regiono, patenkančio į Europinės Sarmatijos erdvę, hidronimai. Kaip pažymi autorius, tai 
yra bandymas paaiškinti jų etimologiją. Geografija buvo paskelbta II a. viduryje. Straips-
nyje cituojama Ptolemajo Europos Sarmatijos geografinė samprata, išvardijant upes: Chro-
nus, Rudonis, Turuntus, Che(r)sinus, Albis, Vistula. Žvilgsnis taip pat metamas į kitų auto-
rių hidronimų interpretacijas ir komentarus, paminimi IV a. istorikai Marcianas iš Ponto 
Heraklėjos. kuris modifkuoja upių pavadinimus, ir Amianas Marcelinas. Šie vardai I a. 
tikriausiai buvo žinomi ir Plinijui. Plinijumi sekdamas, apie tai III a. rašė ir Gajus Julijus 
Solinas. Autorius išsamiai nagrinėja keturių hidronimų etimologiją, siekdamas paaiškinti, 
iš kurios kalbos jie kilę. Šie hidronimai – tai Chronas, Rudonas, Turuntas, Chesinas (vardai 
pateikiami pagal Eugenijaus Jovaišos monografiją Aisčiai. Raida. Vilnius: Lietuvos eduko-
logijos universiteto leidykla, 2014, 121–162. Straipsnio autorius tik neseniai susipažino su 
E. Jovaišos Ptolemajo žemėlapio perskaitymu. – Red. kolegijos pastaba).

Ptolemajas II a. po. Kr. viduryje paminėjo keturis rytinio Baltijos regiono hidroni-
mus, o Marcianas IV a. po Kr. juos pakartojo šiek tiek pakeistus. Šie hidronimai yra pir-
miniai baltų upių pavadinimų germaniški vertiniai, išimtis tik Ῥούβων, kuris leidžia nu-
statyti tiesioginę baltų hidronimo Irbė etimologiją. Tikėtina, kad hidronimas Chronius (gr. 
Χρόνος) yra kilęs iš Mare Cronium, galimai atitinkantis Vistulą ar Kuršių marias bei jų 
intakus Prieglių, 1273 Pregorą ar Akmeną.
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BALTO-SLAVIC: WHAT MEILLET 
WAS THINKING, OR, WHAT 
WAS MEILLET THINKING?!

Baltų ir slavų prokalbė:  
ką manė Meillet, arba ką Meillet spėjo?!

ANNOTATION

Antoine Meillet was as serious an Indo-Europeanist as there ever was, and yet not 
everything he wrote is uncontroversial. His take on Balto-Slavic, from Les dialectes in-
do-européens (1908, 2nd edn. 1922), is one such case – see Szemerényi 1957 – and spe-
cifically Meillet’s claim that there is no compelling evidence for a Balto-Slavic subgroup 
within Indo-European. I explore here just what Meillet meant by “‘dialect’ of Indo-Euro-
pean” in relation to Balto-Slavic, e.g. what gave rise to the 10 (or so) branches (branches as 
“dialects”) within the Indo-European family, or dialect variation within Proto-Indo-Eu-
ropean itself. Further, in the 1922 “avant-prôpos”, Meillet refers to the Indo-European 
unity as “national” in nature, raising the question of the relevance of Meillet’s sense of 
the relationship between language and nation (Moret 2013) to the issue of a possible Bal-
to-Slavic unity. 
 KEY WOR DS:  Antoine Meillet, Balto-Slavic, dialect, history of linguistics, In-

do-European, Italo-Celtic, language and nation, 

ANOTACIJA

Antoine’as Meillet buvo vienas iš svarbiausių indoeuropeistų, tačiau kai kurie jo veika-
lai yra prieštaringi. Pavyzdžiui, jo nuomonė apie baltų ir slavų prokalbę knygoje Les dia-
lectes indo-européens (1908, antrasis leidimas 1922) – žr. Szemerényi 1957 – ir ypač Meillet 
įsitikinimas, jog trūksta įtikinamų įrodymų, patvirtinančių baltų ir slavų prokalbės eg-
zistavimą indoeuropiečių kalbų šeimoje. Šiame straipsnyje aiškinamasi, ką Meillet turėjo 
omenyje kalbėdamas apie „indoeuropiečių kalbų dialektą“baltų ir slavų prokalbės kontek-
ste, pavyzdžiui, kas lėmė beveik dešimties šakų (šakas suvokiant kaip dialektus) atsiradimą 
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indoeuropiečių kalbų šeimoje, arba dialektų variacijas pačioje indoeuropiečių prokalbėje. 
Vėliau, 1922 m. leidimo pratarmėje, Meillet vadina indoeuropiečių kalbų vienovę tautine, 
pabrėždamas savo suvokimo apie kalbos ir tautos santykį (Moret 2013) svarbumą, nagrinė-
jant galimą bendros baltų ir slavų prokalbės egzistavimo klausimą. 
 ESM INI A I ŽODŽI A I:  Antoine’as Meillet, baltų ir slavų prokalbė, dialektas, lingvistikos 

istorija, indoeuropiečių, italų ir keltų prokalbė, kalba ir tauta.

1. INTRODUCTION

Antoine Meillet (1866–1936), the great French historical linguist, is quite 
rightly remembered as one of the giants of Indo-European linguistics; he was a 
student of Ferdinand de Saussure and teacher of Émile Benveniste, so he is part 
of tradition of scholarship that is among the most important in this field, both 
in the past and into the present day.1 He was a prolific scholar, authoring some 
50 or more books (some in multiple editions and translated into various other 
languages) and literally hundreds and hundreds of articles. He produced many 
standard, foundational works on various ancient Indo-European languages and 
language branches that have been taken seriously by Indo-Europeanists for 
decades and are still relevant, including the following, given with the dates of 
first editions:

(1) a. Aperçu d’une histoire de la langue grecque (1913)
 b. Altarmenisches Elementarbuch (1913)
 c. Caractères généraux des langues germaniques (1917)
 d. Le slav commun (1924)
 e. Esquisse d’une histoire de la langue latine (1928)
 f. Dictionnaire étymologique de la langue latine (1932, with A. Ernout)
 g. La méthode comparative en linguistique historique (1925)
 h. Introduction à l’étude comparative des langues indo-européennes (1903)

A further such work, the focus of the present study, is Les dialectes indo-eu-
ropéens (1908; 2nd edn. 1922), with an English translation, The Indo-European 
Dialects, produced by Samuel Rosenberg (1967).

This last-mentioned work is especially important for showing that not 
everything Meillet wrote is uncontroversial and taken to be correct by most 
scholars, due to his position on Balto-Slavic. Balto-Slavic is a possible 

 1  On a personal note, because one of my mentors, Calvert Watkins, studied with Benveniste 
during an extended period in the 1950s when he was living in Paris, I am honored to be a part 
myself of this tradition.
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subgrouping within Indo-European that has been controversial as to whether 
Baltic and Slavic constitute a legitimate subgroup or instead represent two dis-
tinct branches within the larger family.

Meillet’s position on Balto-Slavic can be summarized as follows:
(2) a. there is no compelling evidence for a Balto-Slavic subgroup within 

Indo-European, that is, for a Balto-Slavic “dialect” within the family
 b. all of the similarities between Baltic and Slavic that look like they 

might be significant shared innovations in fact are either inherited 
features from Proto-Indo-European or represent “deux développe-
ments parallèles, mais depuis longtemps autonomes” (“two parallel 
but long autonomous developments”).

Several scholars, most notably Alfred Senn, have embraced Meillet’s posi-
tion; see especially Senn 1966. Still, Meillet’s particular claim about the lack 
of evidence for a Balto-Slavic subgroup has come in for more than its share of 
criticism. Especially devastating is the critique to be found in Szemerényi 1957, 
where there is a careful assessment of each of Meillet’s points. Moreover, Sze-
merényi adds some points of his own, ultimately concluding that there are sev-
eral nontrivial shared innovations that point to a prehistoric Balto-Slavic unity. 
Others have noted additional such innovations (e.g. Olander 2009). Most cur-
rent scholarship seems to side with Szemerényi in accepting Balto-Slavic unity, 
though there are some scholars who follow Senn.

While there are numerous interesting questions to consider that are pure-
ly linguistic in nature with regard to the Balto-Slavic controversy, my concern 
here is to explore, to the extent possible, the thinking that lay behind Meillet’s 
position on Balto-Slavic with regard to two key notions:

(3) a. the sense of “‘dialect’ of Indo-European” that informed Meillet’s po-
sition on Balto-Slavic 

 b. Meillet’s views on “nation” and how they may have intersected with 
his take on Balto-Slavic.

Exploring the mind of a scholar is a tricky enterprise, but Szemerényi (1957: 
103) opened the door to such an undertaking:

A comparison with the criteria deemed sufficient to establish Italo-Celt-
ic (: l’unité italo-celtique n’est pas douteuse, p. 12 of the 2nd ed. of Dial.) 
would throw interesting light on the scholar’s mind at work; the impression 
is strong that the admission of community in the one case, denial of it in the 
other, is not really based on the evidence, but some more remote (psycho-
logical) grounds.
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I thus attempt to offer some insight into just what these “more remote (psy-
chological) grounds” might be. I consider here just what notions of “‘dialect’ of 
Indo-European” – and of Proto-Indo-European itself – and of “nation” were 
at work in Meillet’s position on Balto-Slavic. In particular, it appears that there 
are some inconsistencies that could lead one to wonder just what he was think-
ing when he wrote what he did about Balto-Slavic. It may end up that there are 
more questions than answers but, as is often the case, just asking the questions 
in itself would seem to advance our understanding somewhat.

2. ON THE NOTION OF “INDO-EUROPEAN 
DIALECT”

With regard to “dialect”, Meillet appears to use several different possible in-
terpretations for the notion “dialecte indo-européen”/“Indo-European dialect”. 
First, there is the sense whereby it refers to the development of speech-forms/
speech-communities that led to the emergence of the 10 (or more or less de-
pending on Italo-Celtic and Balto-Slavic) subgroups/branches within the In-
do-European family; this view identifies branches as “dialects”, referring to 
divisions within Proto-Indo-European that ended up being recognizable enti-
ties in later times, after the breakup of the proto-language into the individual 
branches. Second, there is the sense whereby this notion refers to the diffu-
sionary or “Wave-theory”-like spread of features, after that break-up of Pro-
to-Indo-European, in ways that cut across the speech communities that led to 
the recognizable branches; this particular notion is highly relevant in that un-
derstanding these similarities contributes to an understanding of Indo-Euro-
pean dialectology, perhaps best by separating out “borrowings” from “shared 
innovations”. Finally, there is the sense whereby it refers to variation within 
the Proto-Indo-European language itself that is not linked to the groups giving 
ultimately identifiable subgroups/branches, but rather is more like the sort of 
variation associated today with quantitative variationist sociolinguistic studies 
of the Labovian type.2

 2  Admittedly, a further question is how to reconcile innovation and diffusion with traditional no-
tions of shared innovations. Meillet was not really in a position to say much regarding diffusion, 
as advances in our understanding of that area (e.g. à la Labov) have come only well after Meil-
let’s time, but he nonetheless had an idea about how diffusion works; still, there is inconsistency 
in that while he recognizes that no speech community is entirely uniform, it is also the case that 
innovations have to spread in order to be part of some sub-sector, i.e. “dialect”, within a speech 
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As noted, Meillet seems to utilize all three interpretations in his study on 
Indo-European dialects. That is, with regard to the first interpretation, the 
book itself includes discussion of different branches, e.g. at the level of Ger-
manic or Indo-Iranian, and includes subgrouping that goes beyond the obvious, 
e.g. Italo-Celtic, and Meillet calls these “dialectes” (1928: 3). However, there 
is also discussion of features whose presence or absence crosscuts the 10 (or so) 
branches, such as the *o/*a merger, which he refers to as “lignes d’isoglosses” 
(“lines of isoglosses”), a term associated with the identification of dialects, or 
“lignes dialectales” (“dialectal lines”), a usage which associates with the second 
interpretation. Finally, at least in the case of the development of the syllabic so-
nants (see §3 below), which he calls “un fait dialectal de date indo-européenne” 
(“a dialectal fact of IE date”), the third interpretation would seem to be at issue.

3. MEILLET ON BALTO-SLAVIC

Thus Meillet had three senses of “dialect” at play in his treatment of In-
do-European dialects. It is fair to ask whether he can have it all three ways, 
whether all three are valid. The answer would seem to be affirmative, given 
what we know about the phenomena embodied in these senses of “Indo-Euro-
pean dialect”. 

For instance, Meillet talks about Indo-Iranian, Italo-Celtic, and Balto-Slav-
ic; are they all of the same ilk? In a sense they are, in that if such subgroups are 
justified, each represents an intermediate node between Proto-Indo-European 
and the relevant attested languages. However, it must be admitted that in terms 
of evidence, they are qualitatively different. In particular, for Indo-Iranian, be-
sides the linguistic evidence, there are numerous aspects of shared culture be-
tween Indic and Iranian, for instance commonalities in religion and mythology 
in the form of shared names of divine figures – e.g. the Vedic Sanskrit twin 
gods known as the Nāsatyā have a direct parallel in the Avestan demon3 name 

community. Thus one has to ask what, for Meillet, constituted a “common/shared innovation” 
as opposed to a feature that spreads (in a “contact”-like, diffusionary, way).

 3  That the Vedic entities here are gods whereas the Avestan entity is a demon reflects the inver-
sion of good and bad characteristic of the religious upheaval embodied in Zoroastrianism, the 
religion that Avestan is associated with. But the form of names like this and other religious ter-
minology shows the common cultural heritage of Indic and Iranian.
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Nāŋ̊haiθya – and shared mythology.4 Such evidence of shared culture is lacking 
for Italic and Celtic, on the one hand, and for Baltic and Slavic, on the other.

Moreover, there are numerous diffusionary developments within Indo-Eu-
ropean that must be recognised. This is definitely the case in more recent times, 
as shown by the convergence of the Indo-European languages in the Balkan 
Sprachbund (cf. Sandfeld 1930), but it was also almost certainly so in ancient/
prehistoric times as well; the treatment of the centum/satəm split given in Hock 
& Joseph (1996/2009: 338–9) would be a case in point, with the diffusionary 
spread of satəm assibilation of the Proto-Indo-European palatal stop series *k’ 
*g’ *g’h.

Finally, if we believe that proto-languages were real languages spoken by 
real people, a position most if not all practicing historical linguists would take, 
then we have to reckon with Labovian structured variation in these constructs; 
see Joseph 2006, 2013 for some relevant discussion. Meillet himself was well 
aware of this fact about language, as he wrote (1908: 1) “On ne rencontre nulle 
part l’unité linguistique complete” (“Nowhere is complete linguistic unity to 
be found”).

Still, we can ask further, even if it is clear that Balto-Slavic, whatever it is, as 
a linguistic construct is different in some respects from Indo-Iranian, whether 
these senses of “dialect” are applied evenly. Relevant here is Meillet’s treatment 
of the syllabic sonants, where he goes to great lengths to deny that there is any 
sort of shared innovation between Baltic and Slavic, and in fact brings in pro-
to-language variation. The issue is that the outcomes of syllabic sonants in the 
Indo-European branches are quite varied as to the quality of the vocalism they 
show, but with parallel vocalism in Baltic and in Slavic; for instance, Proto-In-
do-European *ṛ ends up as ǝrǝ in Indo-Iranian, αρ in Greek, or in Latin, ur in 
Germanic, and ir in Baltic and ir in Slavic. Meillet’s position here is essential-
ly to claim that there was a range of vocalism in Proto-Indo-European, saying 
(1908: 41–42) that “il semble que le timbre de la voyelle accessoire qui se joint 
à la sonante voyelle ait été fixé dès l’indo-européen, et qu’il y ait là un fait di-
alectal de date indo-européenne” (“it seems that the timbre of the prop vowel 
that attaches itself to the syllabic sonant had been fixed since (Proto-)Indo-Eu-
ropean, and that in this case it was a dialectal fact of Indo-European age”). 
Meillet thus appears to be invoking what is tantamount to proto-language vari-
ation. Therefore, even though no other branches have exactly the Baltic and the 
Slavic outcome, a fact which especially in the light of the differences in vocal-
ism seen in the outcomes in the other languages looks very much like a shared 

 4  See, for instance, such studies as Benveniste 1969, Watkins 1995, Mallory and Adams 1997, 
Frame 2009, among others.
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innovation, Meillet locates the variable quality of the vocalism in variation that 
he felt was present in the Proto-Indo-European speech community.

However, in the case of Italic and Celtic, Meillet takes seriously a particular 
outcome involving labiovelars that each of these branches shows. The specific 
development is the distant assimilation of *p…kw to kw … kw , seen in a hand-
ful of examples, most notably *penkwe > Latin quinque (= [kwinkwe]), Welsh 
pimp, Irish coic. Meillet takes this to be a shared innovation, and thus signif-
icant evidence in favor of Italo-Celtic unity, largely because it is unique and 
not found in any other Indo-European language.5 Moreover, he takes this view 
even though assimilations are natural6 and even though labiovelars are inher-
ently unstable and are highly marked sounds that in almost all languages in the 
family except Anatolian end up being involved in some sort of changes.7 

It therefore seems that something more was at work in Meillet’s assessment 
of Balto-Slavic. This matter is explored in the section that follows.

4. LANGUAGE AND NATION AND  
ITS RELEVANCE HERE

It is at this point that Meillet’s ideas about language and nation may be rele-
vant. In the “avant-prôpos” to the 1922 edition, Meillet refers to the Indo-Eu-
ropean unity as “national” in nature (“l’unité indo-européenne était une unité 
nationale”), raising the question of the relevance of Meillet’s sense of the rela-
tionship between language and nation (on which see Caussat 1988, Moret 2013) 
to the issue of a possible Balto-Slavic unity.8

For the most part, Meillet’s works dealing with “nation” and language were 
written in the era around World War I – see Meillet 1918a, 1918b, 1919 – and 
dealt with contemporary matters. However, it is fair to assume that even if he 
did not confront them in writing until this era, these were matters that he had 
thought about prior to that time. He was a supreme student of language after 
all, and his interest in Armenian, which showed up in his writings on nation 

 5  Note that Germanic dealt with ‘five’ differently, with *penkwe > *pempe (as shown by Gothic 
fimf).

 6  One can even view the assimilation here as a way of lessening the markedness of the sounds as 
singleton segments in a word, thereby enhancing the naturalness of this change.

 7  It may well be that had Anatolian languages survived past the first millennium BC, their labi-
ovelars might have undergone some change or other. Mycenaean Greek attests labiovelars, but 
in Greek of the first millennium BC, labiovelars underwent significant changes.

 8  I thank Michiel de Vaan for bringing the Moret article to my attention.
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and language, predated the war years by at least a decade. Moreover, one might 
extrapolate from his ideas about “nation” in what for him was the present and 
apply them to his use of similar terms in the distant past. In that regard, this 
quote from Meillet (1918a: 8) is particularly telling:

Il y a nation là ou un ensemble d’hommes a le sentiment et la vo-
lonté de former un groupe à part, ayant ses traditions, ses usages et 
ses aspirations d’avenir. Rien ne marque plus nettement l’existence 
d’une nation que la possession d’une langue qui lui soit propre.

One has a nation where a collection of people has the feeling and 
the desire to form a separate group, having its (own) traditions, its 
(own) uses, and its (own) future aspirations. Nothing marks the ex-
istence of a nation more neatly than possessing a language which 
is proper to it.

Further, it seems to be especially significant that the quote about Indo-Eu-
ropean unity being “national” in nature comes in the second edition of Les 
dialectes indo-européennes, which came out in 1922, that is after the turmoil of 
World War One and the reconfiguration of the map of Europe that emerged in 
its wake and in the wake of the dismantling of two empires, the Austro-Hun-
garian Empire and the Ottoman Empire. 

Clearly, the notion of “nation” was on Meillet’s mind in that post-war period, 
as his writings show, and thus it is not surprising that a statement of that sort 
would work its way into his commentary (via his Preface) to his book on how 
language individuation took place within Indo-European. The question to ask 
now is how these considerations apply to Balto-Slavic and to statements made 
a decade and a half earlier in the first edition of the book.

Can it be assumed that Meillet had thought about the notions of nation and 
language well before he wrote about them overtly? If so, then whatever un-
easiness he might have felt about Balto-Slavic on linguistic grounds – an un-
easiness which, while perhaps not fully justified, would nonetheless have been 
enhanced by the fact that Baltic and Slavic are not as obviously connected as 
Indic and Iranian are9 – most likely resonated with the absence of any sort of 
shared culture that might be taken as collective “traditions … usages … aspira-
tions”. And, the difference between Meillet vis-à-vis Balto-Slavic and Meillet 
vis-à-vis Italo-Celtic, even though there are also no signs of shared culture in 
this latter group, is that Meillet began as a Classicist and had an especially deep 

 9  Note in this regard Szemerényi (1959: 103): “Meillet’s thesis [was] that the Aryan unity was 
obvious but the BS not”.
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knowledge of Latin and Italic (note his 1928 and 1932 works on Latin in the list 
in (1)), enabling him to see a connection with Celtic at a rather deep chrono-
logical level.

5. CONCLUSION

To conclude, a close reading of the way in which Meillet talks about Bal-
to-Slavic together with indications from other writings of his offers a basis for 
some reasonable inferences as to the thinking behind his interpretation of the 
facts concerning similar features found in both Baltic and Slavic. Balto-Slav-
ic thus seems to represent an area of Meillet’s scholarship that is far from the 
clearest of the many otherwise very sharp and acute set of insights into In-
do-European that he put forth. And that is why I wonder, as in my title, just 
what was Meillet thinking, letting nonlinguistic sentiments get in the way of his 
linguistic assessments.
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Baltų ir slavų prokalbė:  
ką manė Meillet, arba ką Meillet spėjo?!

SANTR AUKA

Antoine’as Meillet buvo vienas iš svarbiausių indoeuropeistų, o daugelis jo veikalų, pa-
rašytų per ilgą ir produktyvią akademinę karjerą, jau kelis dešimtmečius yra labai vertina-
mi kitų indoeuropeistų ir laikomi fundamentaliais šios srities darbais. Tačiau tai nereiškia, 
kad visi jo darbai laikomi neginčytinais ir pripažinti daugumos mokslininkų. Viena tema, 
dėl kurios jis buvo ypatingai kritikuojamas, yra jo nuomonė apie baltų ir slavų prokalbę, 
suformuluota 1908 m. išleistoje knygoje Les dialectes indo-européens ir jos 1922-ųjų antraja-
me leidime, bei jo tvirtas įsitikinimas, jog trūksta įtikinamų įrodymų, patvirtinančių baltų 
ir slavų prokalbės pogrupio egzistavimą indoeuropiečių kalbų šeimoje.

Nors yra daugybė įdomių grynai lingvistinio pobūdžio klausimų, susijusių su nesuta-
rimu dėl baltų ir slavų prokalbės, kuriuos vertėtų aptarti, šio straipsnio tikslas ne spręsti 
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lingvistinio persvarstymo problemą, o išnagrinėti, kokios pažiūros į „indoeuropiečių kal-
bų dialektą“ ir pačią indoeuropiečių prokalbę paveikė Meillet požiūrį. Paaiškėjo, jog esama 
tam tikrų nenuoseklumų, kurie gali priversti mąstyti taip, kaip mąstė Meillet, rašydamas 
apie šią prokalbę. Pavyzdžiui, ar aptardamas „dialectes indo-européens“ jis turėjo omeny-
je dešimties (tikslus skaičius priklauso nuo italų ir keltų ir baltų ir slavų prokalbių) šakų 
(šakas suvokiant kaip „dialektus“) atsiradimą indoeuropiečių kalbų šeimoje, ar dialekto 
variacijas pačioje indoeuropiečių prokalbėje, t. y. prokalbės variacijas? Be to, dar lieka ne-
aišku, kaip suderinti pokyčius bei jų difuziją su tradicinėmis pažiūromis į bendrą kalbų 
raidą. Meillet negalėjo plačiau aptarti difuzijos, nes geriau tą sritį (pavyzdžiui, à la Labov) 
imta suvokti kiek vėliau, tačiau jis numanė, kaip difuzija vyksta. Nenuoseklumų pastebi-
ma tada, kai Meillet pripažįsta, jog nėra visiškai vienodų kalbos bendruomenių. Galima 
teigti, jog pokyčiai turi vykti, kad kalba taptų pogrupio dalimi, t. y. dialektu kalbos ben-
druomenėje. Tuomet kyla klausimas, kas, Meillet nuomone, sudarė „bendrąją kalbų raidą“, 
priešingą ypatybei, kuri sklinda difuziškai.

1922 m. leidimo pratarmėje Meillet vadina indoeuropiečių kalbų vienovę „tautine“ 
(„l’unité indo-européenne était une unité nationale“), pabrėždamas savo suvokimo apie 
kalbos ir tautos santykį svarbumą, nagrinėjant galimą bendros baltų ir slavų prokalbės eg-
zistavimo klausimą.

Taigi atidus Meillet požiūrio į baltų ir slavų prokalbę nagrinėjimas bei kitų jo veikalų 
požymiai leidžia geriau suvokti jo mąstymą, kuriuo vadovaudamasis jis interpretavo baltų 
ir slavų kalbų panašumą.

Įteikta 2017 m. birželio 19 d.
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The Ohio State University
Department of Linguistics
Columbus, Ohio USA 43210
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Moksl in ių t y r imų k r ypt i s : leksika.

SLAVIŠKOS ŠAKNIES ŽODŽIŲ 
VARTOJIMO KITIMAI JONO 
JAKNAVIČIAUS EWANGELIE 
POLSKIE Y LITEWSKIE 1647, 
1674, 1679, 1690 IR 1705 M. 
LEIDIMUOSE

Alternation of Slavic-root words in Ewangelie 
Polskie y Litewskie by Jonas Jaknavičius from 
1647, 1674, 1679, 1690 and 1705

ANOTACIJA

Straipsnyje lyginami penki pirmieji Jono Jaknavičiaus Ewangelie Polskie y Litewskie lei-
dimai. Tiriama, kaip juose kito slaviškos šaknies žodžių vartojimas. Pastebėta, kad J. Ja-
knavičiaus Ewangelie Polskie y Litewskie esama keleriopių žodžių kitimo atvejų: vėlesniuose 
leidimuose skoliniai vartojami ne tik vietoj indigenių žodžių, bet ir kitų svetimos kilmės 
žodžių pozicijoje. Taip pat yra vietų, kur vėlesniuose leidimuose įsigali indigenus žodis, o 
ne skolinys.
 ESM INI A I ŽODŽI A I:  Jaknavičius, skoliniai, indigenūs žodžiai, leksika, senieji raštai.

ANNOTATION

In the article first five editions of Ewangelie Polskie y Litewskie by Jonas Jaknavičius are 
compared. It is analysed how Slavic-root words usage was changing. All cases of alterna-
tion of words in Ewangelie Polskie y Litewskie can be classified: 1. Word of foreign origin in 
later editions of JE is replaced by indigenous word; 2. Indigenous word in later editions is 
replaced by word of foreign origin; 3. Loanword is replaced by other loanword. 
 KEY WOR DS:  Jaknavičius, loanwords, indigenous words, vocabulary, old 

writings.
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ĮVADAS

Jonas Jaknavičius yra parašęs įvairių religinių giesmių, katechetinių knyge-
lių, eilėraščių lotynų kalba, greičiausiai į lietuvių kalbą išvertė kai kurių evan-
gelijų ištraukas Konstantino Sirvydo Punktų sakymams (VLE VIII 477), tačiau 
žymiausias jo darbas yra evangelijų vertimas, išleistas rinkinyje Ewangelie Pols-
kie y Litewskie. Šis rinkinys ypatingas tuo, kad nuo 1647 m., kai buvo išleis-
tas pirmą kartą, jo leidimai buvo kartoti dešimtis kartų dar kelis šimtmečius 
(Zinkevičius 1988: 269). Šis faktas byloja apie nepaprastą Ewangelie Polskie y 
Litewskie populiarumą. Vis dėlto, palyginti su kitais lietuvių kalbos senaisiais 
raštais, J. Jaknavičiaus evangelijos mažai tyrinėtos. Daugiausiai šio autoriaus 
darbus nagrinėjo Milda Lučinskienė, 2005 m. parengusi pirmojo J. Jaknavi-
čiaus evangelijų leidimo faksimilę su įvadiniais straipsniais, kuriuose pateikia-
ma autoriaus biografija ir literatūrinė veikla, iškeliama vertimo šaltinių proble-
ma, aptariama 1647 m. evangelijų kalba (Lučinskienė 2005). Ši mokslininkė jau 
yra tyrinėjusi 1647 m. ir 1674 m. J. Jaknavičiaus Ewangelie Polskie y Litewskie 
leidimus: autorė, palyginusi įvairių leidimų grafiką ir ortografiją, priėjo prie iš-
vados, kad 1674 m. leidime buvo mėginta pereiti prie pastovesnės rašybos (Lu-
činskienė 2003) bei taisyti rytų aukštaičių tarmės formas (Lučinskienė 2001). 
M. Lučinskienė yra atkreipusi dėmesį ne tik į rašybą ir leksiką J. Jaknavičiaus 
skirtinguose leidimuose, bet ir į morfologinių formų kaitą. Pastebėta, jog dau-
giausiai keistas daugiskaitos naudininkas ir postpoziciniai vietininkai (Lučins-
kienė 1998). Taip pat paminėtinas bendras su Artūru Judženčiu šios moksli-
ninkės straipsnis, kuriame aptariamos 1647 m. leidimo vientisinių ir sudėtinių 
sakinių lyginamosios konstrukcijos (Judžentis, Lučinskienė 2008).

Minėtuose M. Lučinskienės tyrimuose jau atkreiptas dėmesys į ortografi-
ją, kai kurias morfologines formas ir rytietybes. Leksika – pats nepastoviausias 
kalbos klodas, greičiausiai reaguojantis į įvairių žmogaus gyvenimo sričių pasi-
keitimus. Skoliniai, būdami leksikos dalis, taip pat patiria išorinių veiksnių įta-
ką, nuo jų priklauso ir skolinimosi intensyvumas (Urbutis 1978: 28). Pirmasis 
J. Jaknavičiaus Ewangelie Polskie y Litewskie leidimas (toliau JEI), kaip minėta, 
tradiciškai yra datuojamas 1647 m., nors yra spėjimų, kad pirmasis leidimas 
galėjęs pasirodyti 1637-aisiais ar net 1635 m. (Lučinskienė 2001: 117–118). An-
trasis pasirodė keleri metai po J. Jaknavičiaus mirties – 1674 m. (toliau JEII), 
trečiasis – 1679 m. (toliau JEIII), ketvirtasis – 1690 m. (toliau JEIV), penktasis – 
1705 m. (toliau JEV) ir t. t. Gausūs J. Jaknavičiaus Ewangelie Polskie y Litewskie 
leidimai yra parankūs tirti kalbos kaitai: tame pačiame tekste, leidžiamame ke-
lių dešimtmečių skirtumu, gali atsispindėti kai kurie kalbos pokyčiai. XVII a. 
J. Jaknavičiaus evangelijų leidimų, t. y. 1647, 1674, 1679 ir 1690 m., kalba mažai 
tesiskiria (Lučinskienė 2005: 19), tačiau skirtumų vis dėlto esama. Daugiausia 
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jų yra antrajame leidime (Lučinskienė 2005: 19) ir nemažai keista būtent leksi-
ka (Lučinskienė 2001: 118). Vėlesnių XVII a. leidimų leksika nuo 1674 m. leidi-
mo leksikos jau beveik nesiskiria. Kitas lūžis įvyko 1705 m. leidime. Tradiciškai 
1705 m. yra laikomi rytinio raštų kalbos varianto išnykimo riba (Zinkevičius 
1988: 276–277) ir tais metais pasirodžiusios J. Jaknavičiaus evangelijos buvo 
perrašytos viduriniu raštų kalbos variantu. 1705 m. leidimas buvo pagrindas 
vėlesniems Ewangelie Polskie y Litewskie leidimams (Lučinskienė 2005: 19). 

Turint omenyje J. Jaknavičiaus evangelijų leidimų panašumą ir skirtumus, 
medžiaga šiam straipsniui buvo renkama iš penkių pirmųjų leidimų: 1647, 1674, 
1679, 1690 ir 1705 m. Šio straipsnio objektas yra slavizmai ir slaviškos šaknies 
hibridai bei jų vartojimas penkiuose pirmuosiuose Ewangelie Polskie y Litewskie. 
Tikslas – nustatyti, kaip kito skolinių vartojimas J. Jaknavičiaus evangelijų ver-
timuose, t. y. kurie skoliniai toje pačioje pozicijoje buvo keisti kitokiais skoli-
niais, hibridais, savakilmiais žodžiais, ir atvirkščiai, – kurie indigenūs žodžiai 
buvo pakeisti svetimos kilmės žodžiais, bei nustatyti ryšį tarp šių kitimų ir ver-
timo šaltinio, skolinių kilmės. Tikslui pasiekti buvo lyginami Ewangelie Polskie 
y Litewskie minėtų leidimų tekstai lietuvių kalba su lenkiškuoju originalu, pa-
teikiamu šalia. 

SLAVIZMŲ SAMPRATA

Dėl aiškumo būtina trumpai užsiminti, kurie slavizmai šiame straipsnyje 
laikomi polonizmais, kurie – skoliniais iš rytų slavų ar neaiškios kilmės skoli-
niais. Įprasta teigti, kad skoliniai – tai įvairių kontaktų (ekonominių, kultūri-
nių, politinių ir t. t.) metu iš kalbos donorės į kalbą recipientę perimti kalbos 
elementai (Jakaitienė 2009: 227), daugiau ar mažiau būdingi visoms kalboms 
(Sabaliauskas 1990: 268). Skoliniai pagal kilmę skirstomi į skolinius iš kaimy-
ninių kalbų ir iš tolimesnių kalbų per tarpines kalbas, t. y. tarptautinius žodžius. 
Pastaruoju metu atsiradęs kiek kitoks požiūris į slavizmus: polonizmais vadi-
nami ne tik vakarų slavų skoliniai, į lietuvių kalbą tiesiogiai patekę per lenkų 
kalbą, bet ir patekusieji per rytų slavus, t. y. kanceliarinę LDK kalbą, kai skoli-
nio morfologinė struktūra ir semantinė visuma yra identiška lenkų kalbos lek-
siniam vienetui (Kregždys 2014: 195). Šis požiūris aptrina ribas tarp tarptau-
tinių žodžių ir slavizmų klasifikacijos dėl skolino kelio į besiskolinančią kalbą 
interpretacijos, todėl straipsnyje laikomasi tradicinės nuomonės – skoliniai iš 
kaimyninių kalbų nagrinėjami pagal paskutinę kalbą, iš kurios skolinys atėjo į 
kalbą recipientę (Jakaitienė 2009: 231–233). Siekiant glaustumo, plačiau neap-
rašant kaimyninių slavų kalbų istorijos, galima išskirti tokius lietuvių kalbos 
slavizmų šaltinius: senoji rusų kalba, tiksliau, jos vakarinis variantas (seniausi 
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lietuvių kalbos slavizmai, IX–XI a. (Būga 1958: 351; LKE 503)), rusėnų kal-
ba1 (nuo XV a. vidurio), lenkų kalba (senoji, apimanti XV–XVI a., vidurinioji, 
vartota iki XVIII a., ir dabartinė lenkų kalba), lenkų kalbos tarmės, dabartinė 
baltarusių kalba ir jos tarmės, ukrainiečių kalba ir jos tarmės. Šiam straipsniui 
aktualūs yra skoliniai iš rusėnų kalbos, senosios rusų kalbos ir lenkų kalbos 
(apimančios senąjį ir vidurinįjį jos laikotarpį). Skoliniai, atėję tiesiogiai iš lenkų 
kalbos, vadinami polonizmais, iš senosios rusų ir rusėnų kalbos – skoliniais iš 
rytų slavų. Slavizmai, kurių šaltinis gali būti arba lenkų kalba, arba rytų slavų 
kalbos, vadinami neaiškios kilmės slavizmais. 

Tiriant slavizmus neišvengiamai susiduriama su hibridais. Tai žodžiai „be 
savo, turintys ir kitų kalbų nekaitybinių morfemų“ (LKE 2008: 207). Hibri-
dai paprastai laikomi tarpine grandimi tarp skolinių ir indigenių žodžių (Kei-
nys 1984: 117). J. Jaknavičiaus evangelijose hibridų nedaug, vis dėlto kai ku-
riais atvejais vartoti apibrėžimą svetimos kilmės žodis yra daug tikslingiau nei 
slavizmas, nes pastarasis neapima žodžių, turinčių ir lietuvių kalbos darybinių 
formantų.

ŽODŽIŲ KEITIMŲ ATVEJAI

J. Jaknavičiaus Ewangelie Polskie y Litewskie 1674, 1679, 1690 ir 1705 m. lei-
dimų tekstuose esama tam tikrų pildymų, kurie lemia svetimos kilmės žo-
džių skaičiaus skirtumus atskiruose leidimuose. Esminis skirtumas, kad JEI 
nėra apie 30 eilučių ilgio „Lithuanica Confessio“ (JEII 219,1; JEIII 219,1; JEIV 
225,1; JEV 212,10). 1674 m. pridėta ir perikopė, skirta Šv. Juozapui (Lučins-
kienė 2005: 19). Be to, 1705 m. leidime papildomai įdėta gana ilga malda (JEV 
213,6–214,28), kurioje kaip tik gausu svetimos kilmės žodžių. Pirmuose J. Ja-
knavičiaus evangelijų leidimuose nepasikartojančių svetimos kilmės žodžių ap-
tikta: JEI – 182; JEII – 182; JEIII – 182; JEIV – 184; JEV – 194. Nors pačių 
svetimos kilmės žodžių kaip vienetų skaičius beveik visuose leidimuose yra 
vienodas, jų vartojimo dažnumas skiriasi. Šiam straipsniui aktualūs tik 65 atve-
jai, t. y. tie, kai indigenų žodį vėlesniuose leidimuose toje pačioje pozicijoje 

 1  Rusėnų kalba tik iš pradžių buvo vartota kaip kanceliarinė, bet jau XV a. viduryje pradėta varto-
ti plačiai (Темчинас 2012: 47), net religiniuose tekstuose, todėl lietuvių kalbotyroje vartojamas 
terminas kanceliarinė kalba nėra tikslus, nes jis apima tik vieną jos funkciją. Rusėnų kalba neretai 
vadinamos šios kalbos: vakarų rusų (западнарусский язык), senoji baltarusių (старобелoрусский 
язык), senoji literatūrinė baltarusių (старобелорусский литературный язык), senoji ukrainie-
čių (староукраинский язык), senoji ukrainiečių knyginė (староукраинский книжный язык) ar 
net lenkų-baltarusių (język polsko-białoruski) kalba (Мякишев 2008: 16). 
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keičia skolinys arba atvirkščiai, ir kai vienas skolinys keičiamas kitokiu. Ga-
na dažnai šalia skolinio skliaustuose pateikiamas savas žodis. Atsižvelgiant į 
keičiamų žodžių kilmę, visus atvejus galima suskirstyti į tris grupes: 1) sveti-
mos kilmės žodis vėlesniuose leidimuose keičiamas indigeniu žodžiu, iš lek-
sinių gretybių pasirenkamas indigenus žodis (25 atvejai: adyna (valanda) JEI 
22,20, JEI 161,22 > valanda JEII 25,2, JEII 166,10; akmuo girnos (melnyčia) JEI 
193,12 > akmuo girnos JEII 199,15; daboti JEI 11,10 > veizdėti JEV 11,21; dese-
tina JEI 105,10 > dešimtinė JEV 106,18; kraštai (rubežiai) JEI 152,12 > kraštai 
JEII 157,10; magistras (mokytojas) JEI 171,11 > mokytojas JEII 177,11; mistras JEI 
106,18, JEI 130,9, JEI 119,2 > mokytojas JEV 109,19, JEV 132,3, JEV 120,23; 
nusidėjusieji (griešnykai) JEI 191,14, JEI 191,23 > nusidėjusieji JEII 197,17, JEII 
197,23; nusidėjusioji (griešnykė) JEI 181,11, JEI 81,24 > nusidėjusioji JEII 187,6, 
JEII 188,2; pragaras (pekla) JEI 194,16 > pragaras JEII 200,17; rodytis (susikalbi-
nėti) JEI 130,3 > susikalbinėti JEII 136,3; slūžyti JEI 112,18, JEI 161,10 > tarnauti 
JEII 118,13, JEII 166,2; valanda (adyna) JEI 27,5 > valanda JEII 29,23; viernas 
JEI 142,14, JEI 142,16 > teisus JEII 147,14, JEII 147,15; viernas (teisus) JEI 141,26, 
JEI 142,1 > teisus JEII 147,2, JEII 147,3; viršus (viškos) JEI 40,26 > viršus JEII 
44,16; žyvatas (gyvenimas) JEI 185,22 > gyvenimas JEII 192,5); 2) indigenus žo-
dis vėlesniuose leidimuose keičiamas svetimos kilmės žodžiu, iš leksinių gre-
tybių pasirenkamas svetimos kilmės žodis (14 atvejų: drauginykas JEI 128,17 > 
tavoršius JEII 134,13, tavoriščius JEV 130,12; drauginykas JEI 129,13 > tavoršius 
JEII 135,7, tavorčius JEIV 136,24, tavorščius JEV 131,6; elgetauti (žebravoti) JEI 
101,10 > žebravoti JEII 107,1; gailėjimas JEI 66,13 > pakūta JEV 67,13; iškuop-
tas JEI 46,15 > iškandažytas JEII 50,18; iždas (skarbas) JEI 178,23, JEI 180,15 > 
skarbas JEII 184,22, JEII 186,16; metas JEI 88,22 > adyna JEV 90,3; mėgti JEI 
43,12 > pasidaboti JEV 43,24; tolygus JEI 180,11 > padabnus JEII 186,13, padab-
nas JEV 180,7; veidas (abrozas) JEI 131,2 > abrozas JEII 137,2; viešpatis (gaspa-
dorius) JEI 180,12 > gaspadorius JEII 186,14; zokanas (įstatymas) JEI 190,5, JEI 
196,23 > zokanas JEII 196,10, JEII 202,21); 3) vieni svetimos kilmės žodžiai 
keičiami kitais svetimos kilmės žodžiais (11 atvejų: abyda JEI 34,5 > krivida JEV 
34,18; mieryti JEI 87,10 > mieruoti JEV 88,16; padvarė JEI 9,19 > gaspada JEV 
10,5; padvarnykas JEI 110,7 > gaspadorius JEV 111,21; persuna JEI 130,15 > asa-
ba JEV 132,8; prieraunykas (prieras) JEI 105,6 > prieraunykas JEII 110,19; sėbras 
JEI 94,8, JEI 95,2 > tavorščius JEV 95,17, JEV 96,13; sugatavyta JEI 88,25 > ga-
tava JEV 90,6; vyskupas JEI 7,8, JEI 172,16> byskupas JEII 8,2, JEII 178,13. Šiai 
grupei priklauso ir žodžių angelas, aniolas, anielas tarpusavio kaita pirmuosiuose 
penkiuose JE leidimuose, iš viso 15 atvejų).

Paminėti atvejai sudaro tik nedidelę JE leksikos dalį, tačiau vien žodžių ki-
timai, atsižvelgiant į jų kilmę (indigenus <> svetimos kilmės), atskleidžia, jog 
M. Lučinskienės teiginys, kad daugiausia JE leksika pakito antrajame leidinyje, 
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o po to – 1705 m. (Lučinskienė 2005, 19; Lučinskienė 2001, 118–119), yra vi-
siškai teisingas. Iš visų 65 kitimų atvejų, kai indigenus žodis buvo pakeistas 
svetimos kilmės žodžiu ar atvirkščiai, vieni svetimos kilmės žodžiai buvo pa-
keisti kitais svetimos kilmės žodžiais, ir kai atsisakoma leksinių gretybių, tai 
įvyko 1674 m. leidime arba 1705 m. leidime (išskyrus chaotiškus angelas, anio-
las, anielas ir tavoršius, tavorčius ir tavorščius kitimus, kurie bus aptarti vėliau). 
Labiausiai tikėtina, kad tokiems pokyčiams įtakos turėjo originalus tekstas, iš 
kurio buvo verstos evangelijos.

LENKIŠKO ORIGINALO ĮTAKA VERTIMUI

Yra keli spėjimai, iš kokio šaltinio J. Jaknavičius galėjo išversti evangelijas. 
Manoma, kad tai galėjo būti padaryta iš Jokūbo Wujeko 1620 m. leidinio Ewan-
gelie i epistoły, tak niedzielne, jako i wszystkich świąt, które w kościele katolickim we-
dług rzymskiego porządku przez cały rok czytają arba iš J. Jokūbo postilės Ewangelie 
i epistoły..., išleistos Krokuvoje 1593 m. Pastaroji buvo išleista dar daug kartų – 
1611, 1616, 1617, papildžius ir 1626, 1636, 1637 m. Dar vienas galimas šalti-
nis yra 1593 m. pirmą kartą pasirodęs J. Wujeko Nowy Testament Pana nasze-
go Jezusa Christusa znowu z łacińskiego y z greckiego na polskie wiernie a szczyrze 
przełożony, kuris vėlgi buvo kelis kartus pakartotas koregavus tekstą 1605, 1617, 
1621 m. (Lučinskienė 2005: 22–23). Taigi, JE, kaip ir galimi jų šaltiniai, buvo 
perleidžiamos ne vieną kartą. JE pateikiamo lenkiško teksto žodžiai buvo lygi-
nami su lietuviškuoju vertimu siekiant nustatyti, ar žodžių kitimai antrajame 
ir penktajame JE leidimuose, palyginti su pirmuoju, buvo nulemti lenkiškojo 
teksto koregavimų (žr. 1 lent.). 

1 LENTELĖ . Žodžių kitimų JEII ir JEV palyginimas su lenkišku originalu

Kitimas įvyko JEII
JEI Originalas JEII Originalas JEV Originalas

drauginykas 
128,17

towarzysz 
128,17

tavoršius 
134,13

towarzysz 
134,14

tavoriščius 
130,12

towarzysz 
130,11

drauginykas 
129,13

towarzysz 
129,12

tavoršius 
135,7

towarzysz 
135,10

tavorščius 
131,6

towarzysz 
131,5

iškuoptas 
46,15

uchędożyć 
46,17

iškandažytas 
50,18

uchędożyć 
50,18

iškandažytas 
47,3

uchędożyć 
46,20

slūžyti 112,18 służyć 
112,19

tarnauti 
118,13

służyć 
118,11

tarnauti 
114,10

służyć 114,17
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Kitimas įvyko JEII
JEI Originalas JEII Originalas JEV Originalas

slūžyti 161,10 służyć 161,8 tarnauti 
166,2

służyć 166,8 tarnauti 
160,16

służyć 160,14

tolygus 180,11 podobnym 
być 180,12

padabnus 
186,13

podobnym 
być 186,15

padabnas 
180,7

podobnym 
być 180,8

viernas 142,14 wierny 
142,10

teisus 147,14 wierny 
147,15

teisus 142,16 wierny 
142,15

viernas 142,16 wierny 
142,12

teisus 147,15 wierny 
147,16

teisus 142,17 wierny 
142,16

vyskupas 7,8 arcykapłan 
7,7

byskupas 8,2 arcykapłan 
7,23

byskupas 
7,16

arcykapłan 
7,18

vyskupas 
172,16

biskup 
130,19

byskupas 
178,13

biskup 
178,14

byskupas 
172,18

biskup 
172,20

Kitimas įvyko JEV
JEI Originalas JEII Originalas JEV Originalas

abyda 34,5 krzywda 
34,4

abyda 37,13 krzywda 
37,11

krivida 34,18 krzywda 
34,19

daboti 11,10 oglądać 
11,11

daboti 12,13 oglądać 
11,10

veizdėti 11,21 oglądać 
11,23

desetina 
105,10

dziesięcina 
105,10

desetina 
110,23

dziesięcina 
111,1

dešimtinė 
106,18

dziesięcina 
106,21 

gailėjimas 
66,13

pokuta 66,17 gailėjimas 
72,3

gailėjimas 
72,1

pakūta 67,13 pokuta 67,5

metas 88,22 godzina 
88,24

metas 94,15 godzina 
94,15

adyna 90,3 godzina 90,3

mėgti 43,12 upodobać 
43,12

mėgti 47,9 upodobać 
47,7

pasidaboti 
43,24

upodobać 
43,16

mieryti 87,10 mierzyć 
87,12

mieryti 93,4 mierzyć 93,4 mieruoti 
88,16

mierzyć 
88,16

mistras 108,5 nauczyciel 
108,6

mistras 114,1 nauczyciel 
113,24

mokytojas 
109,19

nauczyciel 
109,19

mistras 119,2 nauczyciel 
119,3

mistras 125,4 nauczyciel 
125,4

mokytojas 
120,23

nauczyciel 
120,25

mistras 130,9 nauczyciel 
130,9

mistras 136,8 nauczyciel 
136,8

mokytojas 
132,3

nauczyciel 
131,25

padvarė 9,19 gospoda 9,19 padvarė 
10,18

gospoda 
10,16

gaspada 10,5 gospoda 10,6
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Kitimas įvyko JEV
JEI Originalas JEII Originalas JEV Originalas

padvarnykas 
110,7

gospodarz 
110,8

padvarnykas 
115,25

gospodarz 
116,2

gaspadorius 
111,21

gospodarz 
111,22

persuna 
130,15

osoba 130,16 persuna 
136,13

osoba 136,14 asaba 132,8 osoba 132,6

sėbras 94,8 towarzysz 
94,8

sėbras (00,1 towarzysz 
100,2

tavorščius 
95,17

towarzysz 
95,17

sėbras 95,2 towarzysz 
95,2

sėbras 100,21 towarzysz 
100,21

tavorščius 
96,13

towarzysz 
96,10

sugatavyta 
88,25

gotowo 89,1 sugatavyta 
94,18

gotowo 
94,19

gatava 90,6 gotowo 90,7

Iš JEI leksinių gretybių JEII pasirenkamas vienas žodis
JEI Originalas JEII Originalas JEV Originalas

adyna 
(valanda) 

22,20

godzina 
22,25

valanda 25,2 godzina 25,1 valanda 23,7 godzina 23,8

adyna 
(valanda) 
161,22

godzina 
161,23

valanda 
166,10

godzina 
166,10

valanda 
160,24

godzina 
160,21

akmuo girnos 
(melnyčia) 

193,12

kamień 
młyński 
193,14

akmuo 
girnos 
199,15

kamień 
młyński 
199,15

girnos 193,2 kamień 
młyński 
193,3

elgetauti 
(žebravoti) 

101,10

żebrać 101,8 žebravoti 
107,1

żebrać 
106,24

žebravoti 
102,18

żebrać 
104,18 

iždas (skarbas) 
178,23

skarb 
178,21

skarbas 
184,22

skarb 184,23 skarbas 
178,18

skarb 178,18

iždas (skarbas) 
180,15

skarb 
180,15

skarbas 
186,16

skarb 186,17 skarbas 
180,10

skarb 180,11

įstatymas 
(zokanas) 
196,23

zakon 
196,27

zokanas 
202,21

zakon 202,22 zokanas 
196,8

zakon 196,12

kraštai 
(rubežiai) 
152,12)

granica 
152,13

kraštai 
157,10

granica 
157,11

kraštai 152,5 granica 152,4

magistras 
(mokytojas) 

171,11

nauczyciel 
171,17

mokytojas 
177,11

nauczyciel 
177,11

mokytojas 
171,14

nauczyciel 
171,19
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Iš JEI leksinių gretybių JEII pasirenkamas vienas žodis
JEI Originalas JEII Originalas JEV Originalas

nusidėjusieji 
(griešnykai) 

191,14

grzeszniki 
191,14

nusidėjusieji 
197,17

grzeszniki 
197,16

nusidėjusieji 
191,2

grzeszniki 
190,26

nusidėjusieji 
(griešnykai) 

191,23

grzeszniki 
191,21

nusidėjusieji 
197,23

grzeszniki 
197,23

nusidėjusieji 
191,9

grzeszniki 
191,7

nusidėjusioji 
(griešnykė) 

181,1

grzesznica 
181,1

nusidėjusioji 
187,6

grzesznica 
187,5

nusidėjusioji 
180,22

grzesznica 
180,23 

nusidėjusioji 
(griešnykė) 

181,24

grzesznica 
181,24

nusidėjusioji 
188,2

grzesznica 
188,1

nusidėjusioji 
181,17

grzesznica 
181,18

pragaras 
(pekla) 194,16

piekło 
194,16

pragaras 
200,17

piekło 200,15 pragaras 
194,4

piekło 194,3

prieraunykas 
(prieras) 105,6

cudzołożnik 
105,6

prieraunykas 
110,19

cudzołożnik 
110,21

prieraunykas 
106,14

cudzołożnik 
106,17

rodytis 
(susikalbinėti) 

130,3

radzić 130,3 susikalbinėti 
136,3

radzić 136,3 susikalbinėti 
131,22

radzić 131,20

valanda 
(adyna) 27,5

godzina 
27,6

valanda 
29,23

godzina 
29,23

valanda 27,23 godzina 
27,20

veidas 
(abrozas) 131,2

obraz 131,2 abrozas 
137,2

obraz 137,2 abrozas 
132,21

obraz 132,19

viernas (teisus) 
141,26

wierny 
141,24

teisus 147,2 wierny 147,3 teisus 142,4 wierny 142,2

viernas (teisus) 
142,1

wierny 
141,26

teisus 147,3 wierny 147,4 teisus 142,5 wierny 142,4

viešpatis 
šeimynos 

(gaspadorius) 
180,12

gospodarz 
180,13

gaspadorius 
186,14

gospodarz 
186,16

gaspadorius 
180,8

gospodarz 
180,9

viršus (viškos) 
40,26

ganek 40,24 viršus 
(44,16)

ganek 44,13 viršus 41,11 ganek 41,4

zokanas 
(įstatymas) 

190,5

zakon 190,4 zokanas 
196,10

zakon 
(196,10)

zokanas 
189,17

zakon 189,19
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Iš JEI leksinių gretybių JEII pasirenkamas vienas žodis
JEI Originalas JEII Originalas JEV Originalas

žyvatas 
(gyvenimas) 

185,22

żywot 
185,24

gyvenimas 
192,5

żywot 192,6 gyvenimas 
185,16

żywot 185,18

Kaip matyti lentelėje, iš esmės visais atvejais lenkiško originalo tekstas netu-
rėjo įtakos lietuviško vertimo žodžių pakeitimams. Tai ypač atsispindi minėtoje 
žodžių angelas, aniolas, anielas konkurencijoje: lenkų kalboje yra vartojamas tik 
anioł ir nėra jokio žodžio, kuris galėtų paskatinti lietuviškų anielas ar angelas 
vartoseną JE, nors šie žodžiai užfiksuoti ne tik antrame ir penktame leidimuose, 
bet ir trečiame bei ketvirtame (žr. 2 lent.).

2 LENTELĖ . Žodžių angelas, anielas ir aniolas konkurencija JE

JEI JEII JEIII JEIV JEV
angelas 9,25 angelas 10,23 angelas 10,23 aniolas 10,23 aniolas 10,11
angelas 10,4 angelas 11,5 angelas 11,5 aniolas 11,5 aniolas 10,17
angelas 10,19 angelas 11,20 angelas 11,20 angelas 11,20 aniolas 11,6
angelas 151,8 angelas 156,7 angelas 156,7 angelas 158,18 aniolas 151,1
angelas 162,7 angelas 168,5 angelas 168,5 aniolas 171,6 aniolas 162,17
angelas 162,17 angelas 168,15 angelas 168,15 aniolas 171,15 aniolas 163,3
angelas 162,27 angelas 168,23 angelas 168,23 aniolas 171,24 aniolas 163,11
angelas 163,17 angelas 169,15 angelas 169,15 aniolas 172,17 aniolas 164,3
angelas 163,20 angelas 169,17 angelas 169,17 aniolas 172,19 aniolas 164,6
angelas 179,25 aniolas 186,1 aniolas 186,1 aniolas 189,19 aniolas 179,19
angelas 194,22 aniolas 200,21 aniolas 200,21 aniolas 205,16 aniolas 194,8
anielas 16,25 anielas 18,17 angelas 18,17 angelas 18,16 aniolas 17,11
anielas 92,21 anielas 98,14 anielas 98,14 anielas 98,15 aniolas 94,5
anielas 136,11 anielas 142,9 anielas 142,9 aniolas 144,4 aniolas 138,3
aniolas 42,3 angelas 45,23 angelas 45,23 angelas 45,22 aniolas 42,15

Akivaizdu, jog tiriamų JE žodžių kaita buvo nulemta ne lenkų kalbos ori-
ginalo, o grynai lietuvių kalbos procesų arba vėlesnius evangelijų leidinius re-
dagavusių žmonių. Yra tikimybė, kad bent jau svetimos kilmės žodžiai buvo 
keisti kitais svetimos kilmės žodžiais dėl pastarųjų kilmės, t. y. galbūt skoliniai 
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iš rytų slavų buvo palaipsniui išstumiami polonizmų dėl įsitvirtinusios lenkų 
kalbos pozicijos.

SKOLINIŲ KILMĖ IR JOS ĮTAKA 
VARTOJIMUI JE

XVIII a. lietuvių kalbos istorijoje pasižymėjo tam tikru nuopuoliu: senuo-
siuose lietuvių kalbos tekstuose pagausėjo skolinių (Zinkevičius 1988: 276–
277). LDK ir iki tol funkcionavo ne viena kalba: bažnytinė slavų, lotynų, lenkų, 
lietuvių, rusėnų. Pastaroji nuo XV a. pradėta vartoti ne tik kaip kanceliarinė, 
bet ir religiniuose tekstuose. Vis dėlto po XVII a. pabaigos, kai oficialia kalba 
tapo lenkų, prasidėjo ypač spartus didikų lenkėjimas ir lietuvių kalbos vartoji-
mo sferų susiaurėjimas. Remiantis šiais faktais galima daryti prielaidą, kad JE 
senesnio klodo skoliniai, atėję iš rytų slavų kalbų, buvo palaipsniui stumiami 
polonizmų. 

Verta pradėti nuo to, kad atvejų, kai vieni svetimos kilmės žodžiai keičiami 
kitais svetimos kilmės žodžiais, iš viso yra 26, tačiau kai kurie žodžiai karto-
jasi, todėl nagrinėtinos tik poros: abyda > krivida; mieryti > mieruoti; padvarė > 
gaspada; padvarnykas > gaspadorius; persuna > asaba; prieraunykas (prieras) > 
prieraunykas; sėbras > tavorščius; sugatavyta > gatava; vyskupas > byskupas ir an-
gelas, aniolas, anielas tarpusavio kaita. 

Pirmoji pora – sugatavyta > gatava – yra bendrašakniai žodžiai ir kilmės 
skirtumo čia nėra: Ir nuſiunte tarnu ſawo metu wiećierios kałbet pakwieſtiemus adunt 
ataytu / nes iau ſugatawita ira wis (JEI 88,20–89,1); Ir nuſiunte tarn ſawa / ádinoy 
wećiarios kałbet pakwieſtiemis idant ataytu / ns iau gatawa ira wis (JEV 90,2–90,7). 
Veiksmažodžio gatavyti, -ija, -ijo ‘ruošti, gaminti’ (LKŽe) ir būdvardžio gata-
vas, -a ‘baigtas, padarytas, paruoštas’ (LKŽe) vargu ar nustatoma, nes jų kal-
ba donorė galėjo būti ir rytų slavų kalbos (rusėnų готовити ‘ruošti, gaminti’ 
(ГСБМ VII 120; МДСУМ I 187); sen. ru. готовитu ‘ruošti; gaminti; ruošti 
atsargas’ (CДЯ I,1: 573; CPЯ11–17 IV 110; CДЯ11–14 II 375); rusėnų готовый, 
готовии, готовъ, готовыи 1. ‘paruoštas, sutvarkytas, baigtas’ 2. ‘grynieji pini-
gai’ (ГСБМ VII 120; ССМ I 258; МДСУМ I 187), sen. ru. готовыu ‘paruoš-
tas, tinkamas vartoti, naudoti; pasiruošęs’ (CДЯ I,1: 573; CPЯ11–17 IV 111; 
CДЯ11–14 II 375)), ir lenkų kalba (le. gotowić ‘daryti tinkamą vartoti, naudoti’ 
(SPol VIII 68); le. gotowy ‘pasiruošęs, paruoštas, baigtas’ (SPol VIII 70; SS II 
476; SJP XVII)), taigi žodžių skirtumas atsiradęs tik dėl stilistinio pasirinkimo.

Kalbėti apie vieno svetimos kilmės žodžio keitimą kitu dėl kilmės taip pat 
negalima prieras ‘svetimoteris’ (LKŽe) > prieraunykas ‘paleistuvis, svetimau-
tojas’ (LKŽe) atveju. Daiktavardis prieras yra skolinys iš lenkų kalbos fryjerz, 
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frejerz ‘paleistuvis, svetimautojas, meilužis’ (Spol VII 136). Jau K. Sirvydo Dic-
tionarium trium lingvarum 1620 m. leidime lenkų kalbos daiktavardis fryjerz į 
lietuvių kalbą verčiamas kaip prieras (SDI 32). O prieraunykas – lietuvių kalbos 
vedinys iš veiksmažodžio prierauti, -auja, -avo ‘svetimauti, sanguliauti’ (LKŽe), 
kuris taip pat paliudytas K. Sirvydo žodyne bei M. Mažvydo raštuose. Pats 
veiksmažodis taip pat yra hibridas. Taigi, daiktavardis prieras yra skolinys iš 
lenkų kalbos, o prieraunykas – hibridas su lenkiškos kilmės šaknimi.

Daiktavardžius padvarė 1. ‘kiemas, sodyba’; 2. ‘nakvynės, užeigos namai, 
užeiga’ (LKŽe) > gaspada 1. ‘sustojami namai; smuklė; viešbutis’; 2. ‘butas; 
ūkis, kiemas’ (LKŽe) ir padvarnykas ‘namų, užeigos, ūkio šeimininkas’ (LKŽe) 
> gaspadorius 1. ‘ūkio savininkas, namų, kiemo šeimininkas’; 2. ‘dvaro vyres-
nysis darbininkas, ūkvedys’; 3. ‘pradėtų pjauti rugių pirmutinis mažas pėdelis’ 
(LKŽe) verta aptarti kartu. Pranas Skardžius teigė, kad skolinio padvarė kil-
mė nėra aiški (Skardžius 1998: 208). Matyt, tokią nuomonę lėmė faktas, kad 
formaliai skolinio šaltinių galima rasti ir lenkų kalboje (le. podworze, podwórze 
1. ‘aptvertas plotas prie namo’; 2. ‘kiemas’ (Spol XXVI 107; SS VI 285), ir rytų 
slavų kalbose (rusėnų подворье, подворе, подворие, подворъе 1. ‘namas su kie-
mu ir visais pagalbiniais pastatais’; 2. ‘viešbutis’; 3. ‘kiemas’; 4. ‘kelias, kelionė’ 
(ГСБМ XXV 185); sen. ru. подвориѥ, подворьѥ, подворие 1. ‘namas su kiemu 
ir kitais pastatais’, 2. ‘dvaras, namas, skirtas laikinai apsistoti’; 3. ‘namas mieste 
prie cerkvės, skirtas laikinai apsistoti dvasininkams’ (CДЯ II,2: 1036; CPЯ11–17 
XV 241). Vis dėlto skolinio reikšmės rodo, kad skolintasi buvo iš pastarųjų, nes 
lenkų kalboje podworze nevartojama prasme ‘nakvynės, užeigos namai, užeiga’. 
Tuo tarpu padvarnykas galėjo būti paskolintas iš lenkų kalbos (podwornik ‘namų, 
ūkio prižiūrėtojas; dvaro tarnas’ (Spol XXVI 107; SS VI 283)) arba iš rytų slavų 
(rusėnų подворникъ 1. ‘namų, ūkio prižiūrėtojas; tarnas’; 2. ‘viešbučio, smuklės 
šeimininkas’ (ГСБМ XXV 184)), o Wojciechas Smoczyńskis apskritai siūlo šį 
daiktavardį laikyti priesagos -nykas vediniu iš padvarija, nes dabartinės balta-
rusių kalbos žodynuose nėra aptikta padvarnykas atitikmens (Smoczyński 2016: 
843). Vis dėlto tyrinėjant JE svarbesni senųjų slavų kalbų žodynų duomenys, 
o juose yra žodžių, galėjusių būti padvarnykas šaltiniu. Tačiau šiuo atveju nėra 
požymio, kuris galėtų sufleruoti tikslesnę skolinio kilmę. P. Skardžius taip pat 
nurodo, kad daiktavardis padvarnykas galėjo būti paskolintas arba iš rytų slavų, 
arba iš lenkų kalbos (Skardžius 1998: 208).

Padvarė ir padvarnykas JEV buvo pakeisti skoliniais gaspada ir gaspadorius. 
ALEW nurodoma, kad šių abiejų žodžių kilmė nėra aiški – atitikimų yra ir rytų 
slavų kalbose, ir lenkų kalboje (ALEW I 298). Esama nuomonių, kad gaspa-
dorius yra rytų slavų kilmės (Skardžius 1998: 132; Smoczyński 2016: 303), o 
gaspada – skolinys arba iš lenkų, arba iš rytų slavų kalbų (Skardžius 1998: 
132; Smoczyński 2016: 303). Vis dėlto slavų kalbų duomenys rodo, kad tiek 
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gaspada, tiek gaspadorius turi atitikimų lenkų kalboje ir rytų slavų kalbose (ru-
sėnų господа 1. ‘namas, ūkis’; 2. ‘sustojami namai, smuklė’; 3. ‘kambarys, patal-
pa’ (ГСБМ VII 101); господаръ, кгосподаръ 1. ‘ponas’; 2. ‘ūkio savininkas, na-
mų, kiemo šeimininkas’; 3. ‘valdovas’ (ГСБМ VII 105); sen. ru. господа ‘namas, 
ūkis’ (CPЯ11–17 IV 100); господарь ‘ponas, šeimininkas, valdovas’ (CДЯ I,1: 
563; CPЯ11–17 IV 100); le. gospoda ‘viešbutis, smuklė; privatus namas, ūkis; 
vietovė’ (Spol VIII 32; SJP XVII); gospodarz 1. ‘namų šeimininkas’; 2. ‘valdo-
vas’; 3. ‘ko nors turėtojas’; 4. ‘mokantis gerai ūkininkauti, tvarkytis’; 5. ‘smu-
klės, viešbučio šeimininkas’ (Spol VIII 49; SJP XVII)), todėl vargu ar galima 
nustatyti skolinių kalbą donorę. Dažniausiai jeigu žodis slavų kalbose yra vel-
dinys (slavų prokalbės *gospoda, *gospodarь (ЭCCЯ VII 59–59)), nei skolinio 
fonetika, nei semantika, nei kiti kriterijai nerodo tikslaus skolinio kelio į lietu-
vių kalbą.

Dabartinei lietuvių kalbai įprastas daiktavardis vyskupas ‘krikščionių dva-
sininkas, turintis aukščiausius šventimus’ (LKŽe) yra skolinio iš lenkų kalbos 
byskupas ‘vyskupas’ (LKŽe) (le. biskup 1. ‘dvasininkas, turintis aukščiausius 
šventimus’; 2. ‘prižiūrėtojas’; 3. ‘tam tikras kankinimo būdas’ (Spol II 153)) per-
dirbinys. Anot W. Smoczyńskio, v / b kaita lietuvių kalbai įprasta (Smoczyński 
2016: 1587). Tai reikštų, kad pirminis skolinio variantas yra paliudytas vėles-
niuose leidimuose – JEII, JEIII, JEIV ir JEV.

Abu poros abyda 1. ‘skriauda, nuoskauda, įžeidimas’; 2. ‘gėda’ (LKŽe) > kri-
vida 1. ‘skriauda’; 2. ‘kaltė, kaltybė’; 3. ‘netiesus, kreivas kelias (į tikslą), apgaulė’ 
(LKŽe) nariai dabartinėje lietuvių kalboje nevartotini. Daiktavardis abyda yra 
atėjęs iš rytų slavų (rusėnų обидa ‘skriauda’ (ГСБМ XXI 151; ССМ II 68); sen. 
ru. обидa 1. ‘skriauda, įžeidimas’; 2. ‘ginčas’; 3. ‘nesantaika’ (CДЯ II,1: 502; 
CPЯ11–17 XII 49)). Senosios lenkų kalbos žodynuose žodžio, galėjusio būti 
skolinio abyda šaltiniu, nėra. Tokio galimo šaltinio XVI–XVII a. lenkų kalboje 
nerodo ir kai kurie lietuvių kalbos senieji raštai: palyginus Mikalojaus Dauk-
šos katekizmo ir postilės daiktavardžio abyda vartojimą su lenkiškų originalų 
atitikmenimis matyti, kad visais atvejais taip išverstas daiktavardis krzywda. 
K. Sirvydo visuose žodyno leidimuose daiktavardžiu abyda paaiškinamas lenkų 
kalbos žodis przyskorka, o Punktuose sakymų, verčiant tekstą į lenkų kalbą, aby-
da išverstas kaip hańba. Tik dabartinėse lenkų kalbos tarmėse yra žodis, forma-
liai atitinkantis abyda (le. tarm. obida ‘pasibjaurėjimas’ (SJP III 459)), tačiau jo 
reikšmės neatitinka lietuvių kalbos skolinio reikšmių. 

O daiktavardžio krivida kilmės nustatymas yra komplikuotas. Visų pir-
ma, galimų skolinio šaltinių yra ir rytų slavų kalbose (rusėnų кривдa, крывдa 
1. ‘skriauda’; 2. ‘įžeidimas, gėda’; 3. ‘netiesa’; 4. ‘skundas’ (ГСБМ XVI 131; 
ССМ I 513; МДСУМ I 384); sen. ru. кривьдa ‘neteisybė; melas’ (CДЯ I,2: 
1322; CPЯ11–17 VIII 53)) ir lenkų kalboje (le. krzywda 1. ‘skriauda, neteisybė’; 
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2. ‘ginčas’; 3. ‘netiesa, įžeidimas’ (SPol XI 334; SS III 415)). Antra, senuosiuose 
lietuvių kalbos raštuose vartojamas ne tik krivida, bet ir krivda. Pastarasis api-
būdinamas kaip neaiškios kilmės skolinys (Būga 1959: 32; Fraenkel 1962: 300), 
o krivida – kaip neaiškios kilmės skolinys (Būga 1959: 32; Fraenkel 1962: 300) 
arba daroma prielaida, kad -i- šiuo atveju yra įterptinis (Skardžius 1998: 168). 
Jeigu sutinkama su šia prielaida, krivida yra senas skolinys – jis turėjo atkeliau-
ti dar prieš redukuotųjų balsių kitimus (plg. *krivьda). Šis procesas baigėsi apie 
XII a. (ИГРЯ 67), tad skolinys į lietuvių kalbą atėjo iš senosios rusų kalbos. 
Taigi, JEI buvo pavartotas skolinys, atėjęs iš rusėnų arba senosios rusų kalbos 
(abyda), o penktajame JE leidime – neaiškios kilmės skolinys arba, jei neatme-
tama galimybė, jog šiame žodyje yra ь pėdsakų, skolinys iš senosios rusų kalbos.

Vienintelė šios grupės veiksmažodžių pora yra mieryti, -ija, -ijo 1. ‘matuoti’; 
2. ‘taikyti’ (LKŽe) > mieruoti, -uoja, -avo 1. ‘matuoti’; 2. ‘seikėti’; 3. ‘žiūrėti, ar 
tinka, derinti’; 4. ‘taikyti’ (LKŽe). Pirmasis skolinys galėjo atkeliauti iš senosios 
lenkų kalbos arba rytų slavų (rusėnų мерити, мерыти 1. ‘matuoti’; 2. ‘žiūrėti, 
ar tinka, derinti’; 3. ‘taikyti’ (ГСБМ XVII 346); sen. ru. мѣрити 1. ‘matuo-
ti’; 2. ‘žiūrėti, ar tinka, derinti’; 3. ‘riboti’ (CДЯ II,1: 243; CPЯ11–17 IX 100; 
CДЯ11–14 V 106); le. mierzyć 1. ‘matuoti’; 2. ‘vertinti’; 3. ‘taikyti’ (SPol XIV 
42; SS IV 234)). Mieruoti, -uoja, -avo laikytinas hibridu – priesaga -uoti nebū-
dinga skoliniams iš slavų kalbų. Kaip rodo XVI–XVII a. senieji raštai, šis hi-
bridas vartojamas dažniau nei skolinys mieryti, -ija, -ijo: mieruoti, -uoja, -avo yra 
paliudytas ne tik JE, bet ir DK 142, VlnE 150, SDI 106, SPI 179, SG1 57, KN 
SE 20, ChNT 16, o mieryti, -ija, -ijo – tik Mž 517, SDI 10, KN SE 105. Papras-
tai manoma, kad mieruoti, -uoja, -avo yra lietuvių kalbos vedinys iš miera, mieras 
1. ‘matavimo vienetas, matas’; 2. ‘matavimo įrankis’; 3. ‘indas, kuriuo kas seikė-
jama, saikas’; 4. ‘senovinio biralų saiko talpumo ko nors kiekis’; 5. ‘taurelė svai-
giesiems gėrimams; mierka’; 6. ‘matmuo’; 7. ‘didumas, aukštumas, storumas’; 
8. ‘tikslas’ (LKŽe) (Skardžius 1998: 450; Fraenkel 1962: 188). Keturiuose JE 
leidimuose vartotą skolinį mieryti, -ija, -ijo JEV pakeitė labiau paplitęs hibridas.

Daiktavardis tavorščius 1. ‘draugas, bičiulis’; 2. ‘pabrolys, pajaunys’; 3. ‘ke-
lionės draugas, pakeleivis’ (LKŽe) jau buvo minėtas – jis jau JEII užrašytas vie-
toj drauginykas (JEI 128,17; 129,13). Skolinys tavorščius pakeitė ir daiktavardį 
sėbras, -ė 1. ‘kas su kitais turi bendrai bites, bičiulis, bitininkas’; 2. ‘draugas’; 
3. ‘pirkimo ar pardavimo bendras, mainų dalyvis’; 4. ‘pusininkas’; 5. ‘blogų dar-
bų, blogos kompanijos dalyvis, bendrininkas’ (LKŽe), tik ne 1674 m. leidime, 
o 1705 m. Daiktavardis sėbras, -ė lietuvių kaboje laikytinas rutenizmu dėl fo-
netikos (rusėnų cябръ, сѧбръ 1. ‘pusininkas; bendrininkas’; 2. ‘kaimynas, vie-
nos bendruomenės narys’ (МДСУМ II 383; CДЯ III,1: 907)). Slavų prokalbės 
forma rekonstruojama kaip *sębrъ (EСУМ V 495; ЭСБМ XIII 135). Pastarosios 
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nosinumas lenkų kalboje neatsispindi, todėl ir lenkų kalbos siabr, siebr ‘wspól-
nik’ (SS VIII 159) šioje kalboje greičiausiai irgi yra rutenizmas. 

Skolinio tavorščius kilmė yra aiški: paprastai nurodoma, kad tavoriščius (ir 
jo perdirbiniai tavorščius, tavorkščius, tavorčius, stavorčius tavorišius) yra pasi-
skolinti iš rytų slavų kalbų (Smoczyński 2016: 1376; ALEW II 1084). Tačiau 
P. Skardžius tavoriščius (taip pat tavorčius) ir tavorišius atskiria: pastarąjį kildina 
iš lenkų kalbos towarzysz arba rytų slavų товаришъ, o skolinį tavoriščius, ta-
vorčius – iš rytų slavų товарищъ (Skardžius 1998: 278). Skolinių fonetika ro-
do, kad šių žodžių kilmės atskirimui pagrindo yra. Beje, JEII ir JEIII yra var-
tojamas tavoršius (JEII 135,7, JEIII 135,7), JEIV – tavoršius (136,4) tavorčius 
(136,24), JEV – tavoriščius (130,12) ir šiuo atveju aktualiose vietose – tavorščius 
(95,17). Slavų kalbose atitinkami žodžiai turi daug variantų: rusėnų товаришъ, 
таваришъ, таварышъ, товарышъ, товарищъ, товарыщъ 1. ‘draugas, bičiulis’; 
2. ‘bendrakeleivis’; 3. ‘žmogus, užsiimantis ta pačia veikla’; 4. ‘bendrininkas’; 
5. ‘blogų darbų, blogos kompanijos dalyvis, bendrininkas’ (ГСБМ XXXIII 331, 
333); sen. ru. товарищь 1. ‘tas, su kuriuo užsiimama ta pačia veikla’; 2. ‘pagal-
bininkas; 3. ‘artimas žmogus, bičiulis’; 4. ‘nedideli miestai ir gyvenvietės, pri-
klausomos nuo centro’ (CДЯ III,2: 969; CPЯ11–17 XXVIII 381); le. towarzysz 
‘tas, su kuriuo būnama vienoje vietoje, situacijoje; su kuriuo užsiimama ta pačia 
veikla’ (SJP XVII; SS IX 176). JEV paliudyti tavoriščius, tavorščius yra atėję iš 
rytų slavų. 

Daiktavardį persuna 1. ‘asmuo’; 2. ‘įžymi asmenybė’ (LKŽe) JEV pakeitė kitas 
skolinys asaba 1. ‘asmuo, asmenybė’; 2. ‘paveikslas’; 3. ‘veidas, gymis’ (LKŽe). 
Yra manoma, kad persuna į lietuvių kalbą yra atkeliavęs per rytų slavus (Skar-
džius 1998: 225; Smoczyński 2016: 46). Slavų kalbose yra paliudytos tokios 
lytys: rusėnų персона, парсона, парсуна, персуна, порсуна 1. ‘asmuo, žmo-
gus’; 2. ‘biblinė asmenybė’; 3. ‘figūra’; 4. ‘išvaizda’ (ГСБМ XXIV 251); особa 
1. ‘asmuo, žmogus’; 2. ‘išvaizda, išorė’; 3. ‘išvaizda, išorė’; 5. ‘biblinė asmeny-
bė’ (ГСБМ XXII 402); sen. ru. персона, персиона, парсона, парсуна, персуна, 
порсуна 1. ‘asmuo, žmogus’; 2. ‘biblinė asmenybė’; 3. ‘figūra, portretas’; 4. ‘iš-
vaizda, išorė’; 5. ‘vaidmuo’ (CPЯ11–17 XIV 310); особa 1. ‘asmuo, žmogus, as-
menybė’; 2. ‘titulas’ (CPЯ11–17 XIII 123); le. persona, parsona 1. ‘asmuo, žmo-
gus’; 2. ‘viena iš Trejybės’; 3. ‘biblinė asmenybė’; 4. ‘išvaizda, išorė’ (Spol XXIII 
391; SJP XVII); osoba 1. ‘asmuo, žmogus’; 2. ‘išvaizda, išorė’; 3. ‘nuosavybė’; 
4. ‘rūšis’; 5. ‘gramatikos terminas’ (Spol XXII 159; SJP XVII). Neaišku, iš ku-
rios slavų kalbos į lietuvių kalbą atkeliavo daiktavardis asaba (Skardžius 1998: 
92; Smoczyński 2016: 46; ALEW I 58). Tuo tarpu persuna, kuris yra paliudy-
tas JE, greičiausiai yra perimtas iš rytų slavų, nes tik rusėnų ir senojoje rusų 
kaboje yra žodžiai, kurių vokalizmas visiškai atitinka lietuvių kalbos skolinio 
vokalizmą.
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Daugiausiai pirmuose penkiuose JE leidimuose kito žodžių angelas, aniolas ir 
anielas vartojimas. Šie žodžiai turi tą pačią reikšmę 1. ‘judaizme, krikščionybė-
je, islame ir kai kuriose kitose religijose – Dievo pasiuntinys, tarpininkas tarp 
Dievo ir žmonių’; 2. ‘prk. apie labai gerą žmogų’ (LKŽe). Šių žodžių pakeitimai 
jau buvo pateikti atskiroje lentelėje (žr. 2 lent.). Pirmuose keturiuose leidimuose 
vartojami angelas, aniolas, rečiau – anielas. Tuo tarpu JEV vartojamas tik anio-
las, daug rečiau – anielas (pvz.: JEV 63,4). Kaip minėta, reikšmių skirtumo tarp 
šių skolinių nėra. Vis dėlto penktajame leidime angelas, kuris dabartinėje lietu-
vių kalboje yra įsitvirtinęs, 1705 m. leidime buvo visiškai išstumtas slavizmo 
aniolas.

ALEW teigiama, kad angelas ir jo variantai anielas, aniolas lietuvių kalbo-
je yra neaiškios kilmės skoliniai (ALEW I 40). Iš esmės slavų kalboje yra visų 
trijų žodžių atitikmenų: rusėnų ангелъ (ГСБМ I 114); аньелъ, аниелъ (ГСБМ 
I 124); sen. ru. ангелъ, анъгелъ, аньгелъ, ангелъ, анггелъ 1. ‘angelas’; 2. ‘šven-
tasis, kurio vardas suteikiamas krikštijant, stojant į vienuolius’ (CPЯ11–17 I 37; 
CДЯ I,1: 22); le. anjoł, anjeł, anioł, angioł, janioł, jenioł, amnioł, annioł, jamioł 
1. ‘tarpininkas tarp Dievo ir žmonių’; 2. ‘labai geras žmogus’; 3. ‘angelo atvaiz-
das’; 4. ‘blogoji dvasia, šėtonas’; 5. ‘artilerijos šovinys, sviedinys’ (Spol I 170; 
SJP XVII; SS I 38). Vis dėlto pažymėtina, kad XVI a. lenkų kalbos žodyne nu-
rodomi tik anjoł, anjeł, vėlesniuose žodynuose – ir angioł. Vis dėlto pastarasis į 
lietuvių kalbą nebūtų perimtas kaip angelas (plg. angiolas (Skardžius 1998: 87)). 
Tai byloja, kad bent jau skolinys angelas turėjo atkeliauti iš rytų slavų kalbų. 
Pažymėtina, kad baltarusių (a’нгел), ukrainiečių (ангел) ir rusų (ангел) kalbose 
šis žodis likęs iš senosios rusų kalbos, o į pastarąją jis atkeliavo iš senosios sla-
vų kalbos, kur žodis ἄγγελος (plg. rusėnų аггелъ) buvo paskolintas iš senosios 
graikų kalbos (ЭСБМ I 112).

Tuo tarpu anielas, aniolas atitikmenų atvejis slavų kalbose kiek kitoks. Lenkų 
kalbos anjoł, anjeł, anioł ir t. t. pirminis šaltinis taip pat yra senoji graikų kalba, 
bet žodis iš pradžių perėjo per lotynų, vėliau – senąją čekų kalbą (anjel), iš ku-
rios ir buvo paskolintas į lenkų kalbą. Dabartinės baltarusių kalbos žodis анёл 
joje yra įsitvirtinęs tik atsiradus literatūrinei baltarusių kalbai, taigi, gana vėlai. 
Tai skolinys iš lenkų kalbos, paplitęs ir tarmėse (ЭСБМ I 114). Senojoje rusų 
kalboje tokio daiktavardžio neaptinkama, todėl galima daryti prielaidą, kad ir 
rusėnų аньелъ, аниелъ yra polonizmas, į šią kalbą patekęs anksčiausiai XIV a. 
pabaigoje – jau susiformavus rusėnų kalbai ir į ją plūstelėjus polonizmams po 
1385 m. Iš pradžių jų atsirado senosios baltarusių kalbos kanceliarijos raštuose, 
vėliau jie išplito į kitų žanrų tekstus, ypač jei jie buvo verčiami iš lenkų kalbos. 
Antroji polonizmų bangos pradžia žymima 1569 m. (Булыка 1980: 9). Tačiau 
rusėnų kalboje nėra žodžio, galėjusio būti aniolas šaltiniu. Galima daryti išvadą, 
kad angelas lietuvių kalboje yra skolinys iš rytų slavų, aniolas – iš lenkų kalbos, 



 Straipsniai / Articles 67

Slaviškos šaknies žodžių vartojimo kitimai  
Jono Jaknavičiaus Ewangelie Polskie y Litewskie  
1647, 1674, 1679, 1690 ir 1705 m. leidimuose

anielas – neaiškios kilmės, nors didesnė tikimybė, kad tai irgi polonizmas. Kad 
pastarieji du žodžiai yra polonizmai, teigė ir P. Skardžius (Skardžius 1998: 87). 

Išnagrinėjus atvejus, kai vienas svetimos kilmės žodis keičiamas kitu sveti-
mos kilmės žodžiu, paaiškėjo, kad tik keliose vietose skiriasi jų kilmė: skolinys 
iš rytų slavų persuna JEV buvo pakeistas neaiškios kilmės skoliniu asaba; JEV 
įsigalėjo polonizmas aniolas, pakeitęs skolinį iš rytų slavų angelas ir neaiškios 
kilmės skolinį anielas. Tai reikštų, kad lenkų kalbos įsigalėjimas XVII a., kol 
galiausiai ji tapo oficialia, ir didikų sulenkėjimas neturėjo įtakos slavizmų var-
tojimui JE ir akivaizdūs polonizmai neišstūmė senesnių skolinių. Be to, JEV 
pavartoti slavizmai ir hibridai ne visais atvejais buvo labiau paplitę kituose se-
nuosiuose raštuose: vyskupas paliudytas AK 32, SDIII 17, SPII 198, Q 182, o 
byskupas – Mž 279 ir DP 120; abyda užrašytas DK 55, DP 161, AK 89, SDI 150, 
SPI 35, KN SE 41, ChNT 262, KR 57, BK 36, o krivda, krivida – BB1 Moz 26, 
BPII 314, DK 55, PK 84, KN SE 112, ChNT 218, persuna užfiksuotas DP 187, 
AK 12, SDI 116, SDIII 273, o asaba – BB4 Moz 9. Be JE, prieras ir prieraunykas 
apskritai dar žinomi tik iš K. Sirvydo žodynų (atitinkamai SDI 32 ir SDI 16). 
Hibridas mieruoti, -uoja, -avo, kuris pavartotas JEV, yra žymiai dažniau paliu-
dytas senuosiuose lietuvių kalbos raštuose (DK 142, DP 122, SG1 57, SDI 106, 
SPI 179, KN SE 20, ChNT 16) bei vėlesniuose raštuose nei skolinys mieryti, -ija, 
-ijo Mž 517, SDI 10, KN SE 10. Skoliniai gaspada, tavoriščius ir gaspadorius, JEV 
užėmę daiktavardžių padvarė, sėbras (be JE dar paliudytas DP 293, SDI 26, KN 
SE 221, Q 106) ir padvarnykas (taip pat paliudytas (DP 322, SDI 38, SDIII 74) 
vietą, senuosiuose lietuvių kalbos raštuose nėra paliudyti – jie pasirodo vėles-
niuose, po 1705 m., raštuose bei dabar užrašyti tarmėse. 

Paprastai įvardijamos dvi pagrindinės sąlygos, kad į kalbą atkeliautų sveti-
mos kilmės žodis – tai poreikis turėti naują žodį (dažniausiai atsiradus naujam 
reiškiniui / daiktui) ir žmonių dvikalbystė (Чекман 1972: 154; Grzega 2003: 
23). Pirmoji priežastis JE žodžių kaitai nėra aktuali, taigi slavizmų konkurenci-
jai galėjo turėti įtakos žmonių, kurie prisidėjo jau prie 1674 m. evangelijų leidi-
mo, įtaka, greičiausiai ir jų dvikalbystė.

INDIGENIŲ IR SVETIMOS KILMĖS 
ŽODŽIŲ SANTYKIS JE

JE yra 25 atvejai, kai slavizmai vėlesniuose evangelijų leidimuose buvo pa-
keisti indigeniais žodžiais (be pasikartojimų atskirų porų yra 14: daboti buvo 
pakeistas į veizdėti, adyna – į valanda, viškos – į viršus, desetina – į dešimtinė, mis-
tras – į mokytojas, rodytis – į susikalbinėti, viernas – į teisus, rubežiai – į kraštai, 
slūžyti – į tarnauti, magistras – į mokytojas, griešnykė (-ai) – į nusidėjusioji (-ieji), 
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žyvatas – į gyvenimas, melnyčia – į girnos, pekla – į pragaras), ir 14, kai indigenūs 
žodžiai buvo pakeisti svetimos kilmės žodžiais (14 atskirų porų: mėgti – į pasi-
daboti, iškuoptas – į iškandažytas, gailėjimas – į pakūta, metas – į adyna, elgetau-
ti – į žebravoti, drauginykas – į tavorščius / tavoriščius, veidas – į abrozas, iždas – 
į skarbas, tolygus – į padabnus, viešpatis – į gaspadorius, įstatymas – į zokanas). 
Į šiuos skaičius įtraukiamos ir leksinės gretybės: JEI nuo kitų skiriasi tuo, kad 
jame yra vartojamos leksinės gretybės, pavyzdžiui, adyna (valanda) JEI 22,20, 
elgetauti (žebravoti) JEI 101,10 ir t. t., ir jau 1674 m. leidime buvo pasirinkta 
vartoti arba savakilmį lietuvių kalbos žodį, arba svetimos kilmės. 

Jau prieš tai aptartoji kitimų grupė parodė, kad visiškai nesvarbu, iš kokios 
kalbos yra atėję svetimos kilmės žodžiai – tai neturėjo įtakos jų įsitvirtinimui 
JE. Vėlesnių JE leidimų rengėjai vargu ar tikslingai siekė keisti skolinius ir hi-
bridus indigeniais žodžiais, todėl greičiausiai tokie svetimos kilmės žodžiai pa-
prasčiausiai tuo metu dėl vienokios ar kitokios priežasties traukėsi iš vartosenos. 
Žinoma, jog kai kurie iš šių skolinių buvo vartoti ir kiek vėlesniuose lietuvių 
kalbos senuosiuose raštuose nei JEI (daboti, -oja, -ojo KN SE 37, ChNT 93, 
PP 27; slūžyti, -ija, -ijo KN SE 132, ChNT 136, PP 31; griešnykas KN SE 169, 
ChNT 166; rodyti, -ija, -ijo KN SE 112, ChNT 383; rubežius KN SE 209, ChNT 
34), bet greičiausiai jų vartojimas XVIII a. pradžioje jau nebuvo toks dažnas ir 
užleido savo vietą indigeniems žodžiams. Kiti gi daugiausia žinomi tik iš anks-
tesnių nei JEI raštų (adyna DP 544; viškos BB1 Moz 6, SDIII 61, desetina DP 
514, AK 73; mistras Mž 263, BB2 Moz 38, DK 9, DP 46, SDI 81, SDIII 175; 
viernas Mž 30, DK 156, PK 18, MP 80; žyvatas DK 58, PK 7, DP 18, AK 12; 
melnyčia DP 85, SDI 82, SDIII 177; pekla DK 92, PK 7, DP 352, SDI 121), todėl 
natūralu, kad jau 1705 m. JE leidime, o kartais ir ankstesniuose, jų nebeliko.

Kiek kitaip yra su indigeniais žodžiais, kuriuos vėlesniuose JE leidimuo-
se pakeitė svetimos kilmės žodžiai: visi lietuviški žodžiai yra įėję į dabartinę 
vartoseną, t. y. jie nebuvo visiškai išstumti svetimos kilmės žodžių. Esminis 
klausimas, kaip šie indigenūs lietuvių kalbos žodžiai yra paliudyti kituose se-
nuosiuose lietuvių kalbos raštuose. Tai gali atspindėti jų vartojimo tendencijas.

Dauguma indigenių lietuvių kalbos žodžių į svetimos kilmės žodžius bu-
vo pakeista jau JEII, t. y. 1674 m., išskyrus mėgti, gailėjimas ir metas, kurie pa-
keisti tik 1705 m. Pastarieji žodžiai yra paliudyti ir ankstesniuose nei 1705 m. 
senuosiuose lietuvių kalbos raštuose: mėgti Mž 162, PK 107, BP I138, DP 515, 
SDI 127, SDIII 158, SPI 89, KN P 170, ChNT 7; gailėjimas PK 144, DK 94, DP 
122, MP 57, SDI 130, SPI 122; metas Mž 474, BPI 166, BB2 Moz 9, DK 119, 
PK 15, DP 27, SDI 17, SDIII 370, SPI 1, ChNT 20. Likę žodžiai užfiksuoti šal-
tiniuose, pasirodžiusiuose iki 1674 m.: iškuoptas BB1 Moz 46, Vln E1, DP 297, 
SDI 199, SDIII 436, SPII 189, KN P 268, ChNT 22; elgetauti DP 272, SDIII 
540, KN SE 174; drauginykas Mž 325, SDIII 445, SPI 213, KN SE 230; veidas 
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Mž 234, VlnE 34, BB1 Moz 4, DK 50, PK 57, DP 593, MP 79, SDI 72, SDIII 
28, SPII 220, ChNT 76; iždas BP I76, PK 30, MP 132, SDI 166, SDIII 404, SPI 
354; tolygus SDI 127, SPII 157; viešpatis Mž 438, Vln 30, BPII 213, DK 14, PK 
88, DP 114, SDI 38, SDIII 378, KN P 269, ChNT 72; įstatymas Mž 29, Vln 9, 
PK 191, DP 75, SDI 208, SDIII 344, SGII 43. Visi šie žodžiai gausiai varto-
ti raštuose iki 1705 m. ir vėlesniuose (pavyzdžiui, S. Daukanto, K. Donelaičio 
darbai), vartojami ir iki šiol. Tai reiškia, kad indigenūs žodžiai, palyginti su sve-
timos kilmės žodžiais, nebuvo mažiau populiarūs ir dėl to pakeisti. Greičiausiai 
perleidžiant JE tekstą vėlgi veikė tik rengėjų kalbiniai polinkiai.

APIBENDRINIMAS 

Palyginus penkis pirmuosius JE leidimus išryškėjo, kad yra kiek daugiau 
atvejų, kai 1647 m. leidime vartotas svetimos kilmės žodis vėliau pakeičiamas 
indigeniu (iš viso 25 atvejai, be pasikartojimų – 14 porų: adyna (valanda) > va-
landa; akmuo girnos (melnyčia) > akmuo girnos; daboti > veizdėti; desetina > de-
šimtinė; kraštai (rubežiai) > kraštai; magistras (mokytojas) > mokytojas; mistras > 
mokytojas; nusidėjusieji (griešnykai) > nusidėjusieji; nusidėjusioji (griešnykė) > nu-
sidėjusioji; pragaras (pekla) > pragaras; rodytis (susikalbinėti) > susikalbinėti; slū-
žyti > tarnauti; valanda (adyna) > valanda; viernas > teisus; viernas (teisus) > tei-
sus; viršus (viškos) > viršus; žyvatas (gyvenimas) > gyvenimas), be to, vos penkis 
kartus keitimas įvyko JEV, visais kitais atvejais indigenus žodis įsigalėjo jau 
1674 m. leidime. Kai vėlesniuose leidimuose indigenius žodžius pakeitė skoli-
niai, rasta 14 atvejų (drauginykas > tavoršius, tavoriščius; drauginykas > tavoršius, 
tavorčius, tavorščius; elgetauti (žebravoti) > žebravoti; gailėjimas > pakūta; iškuop-
tas > iškandažytas; iždas (skarbas) > skarbas; metas > adyna; mėgti > pasidaboti; 
tolygus > padabnus, padabnas; veidas (abrozas) > abrozas; viešpatis (gaspadorius) > 
gaspadorius; zokanas (įstatymas) > zokanas). Šie keitimai taip pat daugiausiai 
įvyko jau JEII. Kiek kitaip svetimos kilmės žodžiai buvo keičiami kitais sveti-
mos kilmės žodžiais (iš viso 26 atvejai): neskaičiuojant angelas, aniolas, anielas 
chaotiškos tarpusavio kaitos (15 atvejų) pirmuosiuose penkiuose JE leidimuose, 
iš 11 likusių porų 7 įvyko tik JEV (abyda > krivida; mieryti > mieruoti; padvarė > 
gaspada; padvarnykas > gaspadorius; persuna > asaba; sėbras > tavorščius; suga-
tavyta > gatava). Visa tai patvirtina, kad daugiausiai J. Jaknavičiaus evangeli-
jų leksika buvo keičiama būtent 1674 m. leidime. 1705 m. daugiausia pasikeitė 
svetimos kilmės leksika – tai gali būti susiję su tuo, kad tuo metu šios evangeli-
jos buvo perrašytos viduriniu raštų kalbos variantu, o jame galėjo būti įsigalėję 
kitokie skoliniai ir hibridai tam pačiam reiškiniui nusakyti. Kad pačių skoli-
nių (ir hibridų šaknies) kilmė visiškai neturėjo įtakos tokiems pokyčiams, rodo 
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faktas, jog pirmuose penkiuose JE leidimuose tik keliose kitimų vietose skiriasi 
skolinių (ir hibridų šaknies) kilmė. Taigi, lenkų kalbos įsigalėjimas XVII a. ne-
turėjo įtakos slavizmų vartojimui JE ir akivaizdūs naujesni polonizmai neišstū-
mė senesnių skolinių. 

Skolinio (ir hibridų šaknies) kilmė taip pat neturėjo įtakos atvejams, kai 
indigenūs lietuvių kalbos žodžiai buvo keičiami svetimos kilmės žodžiais ir 
atvirkščiai. 1674 m. ir vėlesniuose JE leidimuose indigeniais žodžiais pakeisti 
skoliniai ir hibridai greičiausiai dėl vienokios ar kitokios priežasties traukėsi iš 
vartosenos (tik daboti, -oja, -ojo; slūžyti, -ija, -ijo; griešnykas; rodyti, -ija, -ijo; ru-
bežius yra paliudyti kiek vėlesniuose lietuvių kalbos senuosiuose raštuose (KN, 
PP, ChNT), ir užleido savo vietą indigeniems žodžiams, tačiau tai nesusiję su 
skolinių ir hibridų kilme. 

Indigenūs lietuvių kalbos žodžiai, kurie 1674 m. (kai kuriais atvejais 1705 m.) 
buvo pakeisti į svetimos kilmės žodžius, gausiai paliudyti kituose senuosiuose 
raštuose ir XVIII–XIX a. darbuose. Tai reikštų, kad šie žodžiai skaitytojui ne-
būtų buvę neaiškūs ir nebuvo jokios objektyvios priežasties juos keisti skoli-
niais ar slaviškos šaknies hibridais. Greičiausiai JE vėlesniems leidimams turėjo 
įtakos jų rengėjų kalba arba požiūris, kad kai kurie skoliniai yra labiau tinkami 
religiniam tekstui. Kad keitimuose nėra logiško kalbinio pagrindo, rodo tokios 
poros kaip daboti / veizdėti, mėgti / pasidaboti, metas / adyna ir adyna / valanda. 
Veiksmažodis daboti JEV yra pakeistas į veizdėti, tačiau tame pačiame leidime 
pasirodo pasidaboti, užėmęs veiksmažodžio mėgti vietą. Daiktavardis adyna dar 
1674 m. buvo pakeistas į valanda, o 1705 m. vėl pasirodo vietoje žodžio metas.

Turint omenyje, kad aptartiems žodžių kitimų JE atvejams įtakos neturėjo 
lenkiško originalo tekstas bei skolinių ir hibridų šaknies kilmė, lieka galimybė, 
kad šie leksikos pakitimai 1674 m. ir 1705 m. leidimuose buvo nulemti vidinių 
lietuvių kalbos procesų arba vėlesnius evangelijų leidinius redagavusių žmonių. 

SANTRUMPOS 

AK – Anoniminis katekizmas. 

BK – Roberto Bellarmino katekizmas.

BB (su teksto nurodymais) – Bretkūno Biblija. 

BP – Bretkūno postilė.

DK – M. Daukšos katekizmas.

DP – M. Daukšos postilė.

ChNT – S. B. Chilinskio Biblijos Naujasis Testamentas. 
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KN – Knyga nobažnystės (atitinkamai jos dalims žymėti vartojamos santrumpos: KN 
G („Psolmai Dovydo“); KN K („Katekizmas“); KN M („Maldos krikščioniškos“); KN 
SE („Sumos evangelijų“). 

KR – Jurgio Kasakauskio Rožančius švenčiausios Marijos.

MP – J. Morkūno postilė.

Mž – M. Mažvydo katekizmas.

PK – M. Petkevičiaus katekizmas.

PP – Pradžia pamokslo 

SD – K. Sirvydo Dictionarium trium lingvarum.

SG – S. M. Slavočinskio giesmynas.

SP – K. Sirvydo Punktai sakymų.

VlnE – B. Vilento Epistolos ir Evangelijos.

Q – Buv. Karaliaučiaus archyvo rankraštinis (vadinamasis A. Krauzės) vokiečių–lie-
tuvių kalbų XVII a. žodynas.
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Alternation of Slavic-root words in Ewangelie 
Polskie y Litewskie by Jonas Jaknavičius from 
1647, 1674, 1679, 1690 and 1705

SUM M A RY

Ewangelie Polskie y Litewskie (hereinafter referred to as JE) by Jonas Jaknavičius was 
released numerous times since 1647. First JE edition, as mentioned, is dated 1647 (JEI), 
the second 1674 (JEII), the third 1679 (JEIII), the fourth 1690 (JEIV) and the fifth 1705 
(JEV). This is very helpful, because same text, released in several decades, may reflect 
some changes in a language. The object of the article is Slavic-root words in the first five 
editions of Ewangelie Polskie y Litewskie. The aim of the article is to determine how usage 
of loanwords and hybrids was changing in JE during decades: which loanwords or hybrids 
in same position were changed to other loanwords and hybrids or indigenous Lithuanian 
words, and vice versa – what indigenous Lithuanian words were replaced with loanwords 
and hybrids, and determine is there a connection between origin of loanwords and chan-
ges in original Polish texts and the alternation of loanwords and hybrids in first five edi-
tions of Ewangelie Polskie y Litewskie. To achieve the aim the texts in Lithuanian language 
in mentioned editions of Ewangelie Polskie y Litewskie were compared with Polish original 
texts. 

Although number of words of foreign origin as units in all JE editions is almost the 
same, there are differences in usage frequencies. Furthermore, in some cases the indige-
nous word in later editions is replaced by loanword, sometimes on the contrary a single 
loanword is replaced by indigenous word or even by another loanword. All cases of alter-
nation of words in JE can be classified: 1. Word of foreign origin in later editions of JE is 
replaced by indigenous word; 2. Indigenous word in later editions is replaced by word of 
foreign origin; 3. Loanword is replaced by other loanword. 

The analysis of records in JE leads to the conclusion that there is no connection between 
origin of loanword and its usage in later (1674, 1679, 1690, 1705) editions of JE. Further-
more, alternation of some words in first five editions of JE wasn’t determined by changes 
in original Polish texts. 

Įteikta 2017 m. balandžio 11 d.
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DALIUS JARMALAVIČIUS
Vi ln iaus un iver s i te t a s

Moksl in ių t y r imų k r ypt ys : sinchroninė ir diachroninė 
žodžių daryba, istorinė germanų kalbų morfologija, baltų 
dvikalbių rankraštinių žodynų žodžių darybiniai tyrimai. 

DĖL ŽODŽIŲ DARYBOS 
TEORIJOJE VARTOJAMŲ 
TERMINŲ IR DARYBINIŲ 
ELEMENTŲ KLASIFIKACIJOS

Regarding the Used Terminology and 
Classification of Formative Elements in the 
Theory of Word-Formation

ANOTACIJA

Analizuojant XVII–XVIII a. rankraštinius dvikalbius baltų kalbų žodynus susidurta 
ne tik su vokiečių kalbos daiktavardžių dūrinių darybos tipų interpretavimo, bet ir su jų 
kategorizavimo problema. Krinta į akis ir tai, kad žodžių darybos tyrėjų požiūris į anks-
tyvesniųjų epochų žodžius labai įvairuoja, sudėtingesniems atvejams paaiškinti kuriami 
įvairūs terminai, taip netgi apsunkinant diachroninių reiškinių analizę. Šiuo straipsniu 
norima atkreipti dėmesį į aktualesnius daiktavardžio dūrinių darybos probleminius aspek-
tus, išsakomas kritiškas požiūris į vartojamų terminų tikslingumą, aptariami diskutuotini 
žodžių darybos tipai, visa tai iliustruojant empiriniais pavyzdžiais.

Problematikai išryškinti pasitelkti dviejų tipų žodžiai: vieni yra kompleksiniai žodžiai 
su semantiškai nepamatuotais dėmenimis, sinchroniniu požiūriu nelaikytini dūriniais, ki-
ti – dėl dėmenų ypatybių užimantys tarpinę poziciją tarp dūrinių ir vedinių.
 ESM INI A I ŽODŽI A I:  žodžių daryba, daiktavardžio dūriniai, derivatai, unikalios morfe-

mos, afiksoidai.

ANNOTATION

Analysis of bilingual manuscript dictionaries of the Baltic languages reveals a classi-
fication problem of some word-formation types of nominal compounds. The author also 



DALIUS JARMALAVIČIUS

76 Acta L ingu i s t ic a L ithuan ica LXXVI

adresses the problem of different terminology used to describe similar terms in synchro-
nic word-formation theory, and different reserchersʼ positions on the issues of diachro-
ny. Therefore, it is difficult to interpret the received results of the analysis and to deter-
mine which words should be analyzed as formations and which should remain outside the 
boundaries of derivational analysis. 

This article provides comments and proposals for the specification of the terms and 
discusses the definition of different status of complex words. The problem is exemplified 
by choosing two types of complex words: the first type covers words with semantically 
demotivated constituents, which are synchronically not regarded as compounds, while the 
second type includes the words, which take an intermediate position between compounds 
and derivatives.
 KEY WOR DS:  word-formation, nominal compounds, derivatives, pseu-

do-morphemes, affixoids.

0. ĮVADAS

Straipsnyje aptariami probleminiai aspektai, aktualūs ir sinchroninės, ir dia-
chroninės žodžių darybos tyrėjams. Studijuojant mokslinę literatūrą susiduria-
ma, visų pirma, su tam tikro tipo žodžiams apibūdinti vartojama pertekline ter-
minologija, o tai, be abejo, apsunkina žodžių darybos tyrėjo darbą. Kita vertus, 
kiek vienodesnio darybinių reiškinių apibrėžimo šaltiniuose nebuvimas nelei-
džia patikimai interpretuoti vokiečių kalbos dūrinių tyrimo rezultatų. Pasitaiko 
atvejų, kai nėra lengva nuspręsti, ar žodį dar galima darybiškai analizuoti, ar 
jis laikytinas paprastuoju žodžiu. Problematikai išryškinti straipsnyje orientuo-
jamasi į dviejų tipų kompleksinius žodžius: vienus, kurių dėmenų semantinis 
pamatavimas nėra pakankamas, ir kitus, turinčius elementų, kurie užima žo-
džių daryboje tarpinę poziciją tarp dūrinių dėmenų ir žodžių darybos formantų. 
Sprendžiant kompleksinę struktūrą reprezentuojančių žodžių darybinio inter-
pretavimo klausimą, keliamas tikslas yra patikslinti kriterijus, leisiančius pati-
kimiau įvertinti, kurie vokiečių kalbos daiktavardžiai priskirtini dūriniams ar 
derivatams ir kurie žodžiai turėtų likti už žodžių darybos tyrimo ribų. Siekiant 
minėto tikslo keliami šie uždaviniai:

1. Pateikti įžvalgų dėl mokslinėje literatūroje sinonimiškai vartojamos žo-
džių darybos terminologijos tikslumo ir tikslingumo;

2. Daugiau dėmesio kreipiant į diachroniją įvertinti kompleksinės struktūros 
žodžių darybinių elementų klasifikacijos pagrįstumą.  

Iš pradžių straipsnyje aptariami žodžių su unikaliaisiais elementais ypatu-
mai, pateikiamas sinchroninės žodžių darybos atstovų požiūris į šiuos nepa-
kankamai aiškią sandarą reprezentuojančius žodžius. Apžvelgus mokslinėje 
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literatūroje tokios struktūros žodžių apibūdinimui vartojamą gana įvairialy-
pę terminologiją, norima pateikti tam tikrų pastabų ir pasiūlymų dėl terminų 
tikslinimo. 

Kita šio straipsnio dalis skiriama interpretuoti dariniams su elementais1, žo-
džių darybos moksle dar vadinamais afiksoidais, užimančiais tarpinę poziciją 
tarp dūrinių dėmenų ir vedinių darybos formantų. Iliustruojant pavyzdžiais, iš-
ryškinamos ribos tarp sinchronijos ir diachronijos, t. y. konkretizuojama, kada 
žodis dar laikytinas dūriniu, o kada jau derivatu.

Empirinę tyrimo medžiagą sudaro vokiečių kalbos žodžiai, rinkti iš šių 
XVII–XVIII a. žodynų: Clavis Germanico – Lithvana (rankraštinio XVII a. vo-
kiečių-lietuvių kalbų žodyno) (toliau – Clavis), Lexicon Lithuanicum (rankraš-
tinio XVII a. vokiečių-lietuvių kalbų žodyno) (toliau – Lex), Nīcas un Bārtas 
mācītāja Jāņa Langija 1685, gada latviski-vāciskā vārdnīca ar īsu latviešu grama-
tiku (rankraštinio 1685 m. Janio Langijaus latvių-vokiečių kalbų žodyno) (to-
liau – L) ir Lexicon Germanico-Lithvanicvm et Lithvanico-Germanicvm (rankraš-
tinio XVIII a. Jokūbo Brodovskio vokiečių-lietuvių kalbų žodyno) (toliau – B).

1. DŪRINYS AR PAPRASTASIS ŽODIS?

Kaip pastebi Pėteris O. Mülleris, vienas iš procesų, vykstančių kalbos is-
torinėje raidoje, yra unikaliųjų morfemų (pseudomorfemų) susiformavimas iš 
kadaise buvusių ir savarankišką reikšmę turėjusių žodžių (Müller 1993: 412). 
Unikaliosiomis morfemomis (vo. unikale Morpheme) vadinami žodžių dėmenys, 
kurie neegzistuoja kaip savarankiški žodžiai ir nėra aptinkami kituose dūri-
niuose, pvz.: L 22 Himbeern [Himbeeren] ‘avietė’ (pirmasis dėmuo Him- sieja-
mas su senojoje vokiečių aukštaičių kalboje vartotu žodžiu hinta ‘elnė’ + Beere 
‘uoga’), L 281 Maul=beeren [Maulbeeren] ‘šilkmedžio uogos’ (dėmuo Maul- kil-
dinamas iš lo. mōrum ‘šilkmedžio uoga’ + Beere ‘uoga’), Lex 19a Bräutigam ‘jau-
nikis’ (Braut ‘jaunoji sužadėtinė’ + dėmuo -gam, siejamas su s. v. a. gomo ‘vy-
ras’; pats dūrinys reiškęs ‘jaunosios vyrą’), B 58 Birnstein [Bernstein] ‘gintaras’ 
(Birn- greičiausiai yra veiksmažodžio brennen ‘degti, liepsnoti’ variantas + Stein 
‘akmuo’). Žodžių, turinčių panašius dėmenis, XVII–XVIII a. rankraštiniuose 
žodynuose priskaičiuojama iki keleto dešimčių (daugiau pavyzdžių žr. Jarmala-
vičius 2014: 48–49, 75–76, 114–115).

Kaip minėta, vokiečių kalbos žodžių darybos teorijoje šiems pavieniams ele-
mentams įvardyti dažniausiai vartojamas unikaliųjų morfemų terminas, nors, 

 1 Atsižvelgamas į šių žodžių ypatingą struktūrą bei skirtingą požiūrį į juos sinchroniniu ir dia-
chroniniu aspektu, autorius įvadinėje straipsnio dalyje vengia vartoti dūrinių terminą.
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pasak Elkės Donalies, dėmenys gali būti apibūdinti ir kitaip: blokuotomis, 
kvazi ar pseudomorfemomis, taip pat pleremomis2 (Donalies 2005: 41). Vin-
cas Urbutis, įžvelgdamas šių žodžių struktūrines ir semantines ypatybes, to-
kių „darinių“ apibūdinimui žodžių darybos teorijoje siūlo tariamųjų dūrinių 
su atliekamu kamienu sąvoką, atkreipdamas dėmesį, kad pastarieji nėra aiškios 
sandaros ir nesudaro naujų dūrinių, todėl žodžiai su šiais elementais turėtų lik-
ti už žodžių darybos tyrimo ribų (Urbutis 2009: 143–144). Panašios pozicijos 
laikosi ir P. O. Mülleris, teigdamas, kad pavieniuose žodžiuose pasitaikantys 
elementai – ankstyvųjų kalbos epochų reliktai, kurių leksinė reikšmė jau iš-
blėsusi ir bent iš dalies gali būti paaiškinama tik etimologiškai, todėl sinchro-
ninės žodžių darybos atžvilgiu dūriniai su šiomis morfemomis suvokiami kaip 
paprastieji žodžiai (Müller 1993: 412). Transformacinės gramatikos atstovai net 
ir, pavyzdžiui, dūrinį blackberry ‘gervuogė’ dėl neapčiuopiamo semantinio ryšio 
tarp šio žodžio ir jo dėmenų priskiria darybiškai neskaidiems leksiniams vie-
netams, todėl, pasak jų, panašaus tipo dūriniai priklausytų diachroninei kalbos 
teorijai, o ne sinchroninės žodžių darybos sričiai (plg. Benczes 2006: 22). Re-
gis, vo. Himbeern, Maul=beeren, Bräutigam, Birnstein lyg ir būtų per drąsu laikyti 
paprastaisiais žodžiais (simplicijomis). Taip pat galima paaiškinti, kodėl minėtų 
žodžių nereikėtų traktuoti paprastaisiais žodžiais. Antai, tariamieji determina-
tyviniai dūriniai vo. Fledermaus ir lie. šikšnosparnis šių dienų gimtosios kalbos 
atstovų suvokiami kaip ‘kažkokia pelė ar kažkas, turintis sparnus’. Taigi, dary-
tina išvada, kad minėtų struktūrų žodžių elementų unikalumas, egzistavimas 
tik pavieniuose pavyzdžiuose bei gebėjimas jų reikšmę paaiškinti tik etimolo-
giškai yra esminis požymis, leidžiantis juos atskirti nuo kitų į žodžių darybos 
tyrimą įtrauktinų leksinių vienetų.

Tačiau ankstyvesnio laikotarpio kalbos faktus galima analizuoti ir sinchro-
niškai, todėl tyrėjas neturėtų iš akių išleisti to, kad dūrinio dėmuo dar gali eg-
zistuoti kaip savarankiškas žodžis ir taip tiek formaliai, tiek semantiškai būti 
paaiškinamas, pvz.: Lex 63a Nachtigal [Nachtigall] ‘lakštingala’ (Lexer: dėmuo 
gal v. v. a. reiškė ‘dainavimą, giedojimą’, o veiksmažodis galen – ‘dainuoti, 
giedoti’) arba L 264 Schorn=stein [Schornstein] ‘kaminas’ (DWB galima ras-
ti keletą bendrašaknių žodžių, tiesa, retai tevartojamų: daiktavardį Schorre(n), 

 2  Vokiečių kalbos žinynuose galima rasti dar įvairesnių šių elementų apibūdinimų, pvz., Pseudo-
plerem, Himbeermorphem (Glück 2005: 707). Angliškoje literatūroje aptinkami tokie žodžių su 
darybiškai nemotyvuotais dėmenimis apibūdinimai: cranberry-words ar cranberry-compounds 
(plg. Wälchli 2005: 100, 126, 147, 155), cranberry morphemes (Booij 2007: 30). Vis dėlto žodžių 
darybos teorijoje reikėtų vengti terminų, sukurtų vieno unikalaus elemento ar žodžio pamatu. 
Taip išeitų, kad kiekvieną unikalų leksinį vienetą galima būtų apibrėžti savaip, pavyzdžiui, vo. 
*Schornsteinmorphem, *Nachtigalmorphem ar lie. *šikšnosparnio, *titnago morfema ir pan.
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reiškiantį ‘stačią uolą’, bei veiksmažodį schorren reikšme ‘būti išsikišusiam, ky-
šoti’ + Stein ‘akmuo’) ir pan.

Kai kurie mokslininkai, kaip antai Geertas Booij (2007: 30), darybiškai 
nemotyvuotiems žodžiams taip pat priskiria darinius su pirmuoju dėmeniu 
Stief- ir Schwieger-, pvz.: Stiefvater ‘patėvis’, Stiefsohn ‘posūnis’, Schwiegereltern 
‘uošviai’. Sutapatinti anksčiau minėtų tipų žodžius, regis, nėra visiškai tikslu. 
Reikėtų pastebėti, kad vokiečių kalbos elementus Stief-, Schwieger- ir Schwa-
ger- tyrėjai yra linkę priskirti ir afiksoidams3 (Stepan 2009: 102), ir konfiksams 
(Fleischer, Barz 1995: 122), t. y. darybos formantams4. Pastaruosius struktūri-
nius elementus reikėtų aptarti plačiau, kad būtų išvengta terminų painiojimo. 
Konfiksai, kaip ir unikaliosios morfemos, kalbos istorinėje raidoje susiformavo 
iš kadaise savarankiškų leksemų, dabar aptinkamų tik tam tikruose žodžiuose. 
Pagrindinis skirtumas tarp jų yra tas, kad konfiksas, nors ir nėra produktyvus 
žodžių darybos elementas, egzistuoja žodžių grupėse. Tuo tarpu unikaliosios 
morfemos, pvz.: Him-, Maul-, -gam, Birn- [Bern-], aptinkamos tik pavieniuo-
se žodžiuose (Himbeere, Maulbeere, Bräutigam ir Bernstein). Su Stief- ar Schwie-
ger- faktiškai įmanoma sudaryti naujadarų5, su unikaliu elementu šis procesas 
neįmanomas. Taigi, nors unikaliesiems dvikamienių žodžių elementams ir mi-
nėtiems konfiksams būdingas savarankiškos leksinės reikšmės praradimas, ta-
čiau pastarieji, tiesa, nepasižymintys darybiniu produktyvumu, atlieka žodžių 
darybos formantų funkciją.

Apibendrinant tai, kas buvo išdėstyta apie dvikamienius žodžius, kurių 
V. Urbutis ir P. O. Mülleris neįtraukia į žodžių darybos tyrimo sferą, reikėtų 
pastarajai nuomonei pritarti. Visų pirma, nereikia pamiršti, kad žodis, priskir-
tinas dariniui, turi būti ne tik formaliai, bet ir semantiškai pamatuotas, turi 
būti žiūrima jo darybinio potencialo. Kalbant apie sudurtinius žodžius svarbu 
pažymėti, kad atskirų dėmenų reikšmė neturėtų būti atitolusi nuo bendrosios 
darinio reikšmės. Minėtu atveju ryšys tarp dvikamienių žodžių dėmenų yra iš-
blėsęs, o vienas iš jų darybiškai nemotyvuotas, todėl nebelieka prasmės žodžių 
darybos aspektu laikyti jų kažkuo ypatingais ar išskirtiniais, t. y. dubliuoti dar-
bą, kurį atlikti priklausytų žodžių etimologijos atstovams. Kita vertus, žiūrint 
į šiuos leksinius vienetus vien tik formaliai, žodžių darybos mokslui nepavyks 
išsivaduoti iš morfologijos sferos, netgi priešingai – susikoncentravus vien tik į 

 3 Vokiečių kalbos elementų Stief- ir Schwieger- priskyrimas afiksoidams nėra visiškai teisingas, 
nes afiksoidai žodžių darybos požiūriu yra ypač produktyvūs, tuo tarpu pirmieji dėmenys Stief- 
ir Schwieger- aptinkami tik mažoje žodžių grupėje, t. y. nėra produktyvūs.

 4 Apie tai bus plačiau kalbama kitoje šio straipsnio dalyje.
 5 Vokiečių kalbos gramatikose cituojamas 1999 m. leidinyje Woche užfiksuotas naujadaras Stief-

familie (DUDEN 4 2005: 667).
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dėmenų struktūros analizę, kyla pavojus įsipainioti į perteklinį, pagrečiui var-
tojamų terminų kūrimą, reikalingą atskiriems atvejams paaiškinti. Taip tik ap-
sunkinamas diachroninės žodžių darybos tyrinėjimas.

Apžvelgus dvikamienių žodžių, kurių vienas iš dėmenų nėra darybiškai pa-
matuotas, ypatybes, tinkamiausias jiemas apibūdinti atrodytų V. Urbučio pa-
siūlytas tariamųjų dūrinių su atliekamais kamienais terminas. Tačiau, turint 
omenyje, kad šie leksiniai vienetai nepriklauso žodžių darybos tyrimo sričiai ir 
juolab nelaikytini kompozitais, tinkamiausia juos būtų įvardyti kompleksinės 
struktūros žodžiais su darybiškai nemotyvuotu kamienu arba darybiškai ne-
motyvuotais kompleksinės struktūros žodžiais.

2. DŪRINYS AR VEDINYS?

Žodžių darybos teorijoje plačiai diskutuojama ir dėl tarpinę poziciją tarp 
dūrinių dėmenų ir afiksų užimančių elementų, mokslinėje literatūroje dar va-
dinamų afiksoidais. Afiksoidai yra tokie žodžių darybos elementai, kurie uži-
ma tarpinę poziciją tarp žodžio (leksemos) ir darybos afikso. E. Donalies šiuos 
elementus vadina jau ne žodžiais (vo. Nicht-mehr-Wort), bet dar ne afiksais (vo. 
Noch-nicht-Affix), ir pažymi, kad afiksų susiformavimas iš atskirų žodžių yra 
tipiškas vokiečių kalbos fenomenas. Panašios pozicijos, kad žodžių darybos 
afiksai susidaro iš dūrinių dėmenų kalbos istorijos raidoje, laikosi ir Damaries 
Nübling (2010: 73). Tačiau šis reiškinys nėra svetimas ir kitoms kalboms. V. Ur-
butis išsamiai yra aprašęs latvių kalbos priesagos -uzis, turinčios abstrakčią ka-
tegorinę reikšmę ‘pamatiniu žodžiu pasakyto dalyko buvimo vieta’, kilmę, pvz.: 
la. pȩlūzis ‘peludė’, sierūzis ‘sūrinė’ ar vārtūzis ‘vartai su stogu viršuje’ (Urbutis 
1993: 84 tt.). Minėtas žodžių darybos formantas susidarė iš tam tikro vidurinio-
sios vokiečių žemaičių kalbos dūrinių su antruoju dėmeniu -hūs (vo. Haus ‘na-
mas’) tipo, pvz.: bakhūs (la. bakūzis) ‘kepykla, trobesys su duonkepe krosnimi’, 
münthūs (la. mintūzis) ‘monetų kalykla’ ir pan. Vėliau, kaip pastebi V. Urbutis, 
formantas -uzis, skirtingai nuo -hūs, neturėdamas šalia pamatinio žodžio, jau 
negali būti suvokiamas kaip leksinis vienetas, bet tik kaip žodžių darybos afik-
sas (Urbutis 1993: 92–95, 98). 

Taigi, afiksoidai, turintys leksinę reikšmę (tiesa, daugiau ar mažiau apiben-
drintą), skiriasi nuo žodžių darybos afiksų, bet dėl savo funkcijų, riboto sava-
rankiškumo žodžių junginyje yra į šiuos panašesni. Daugumai žodžių darybos 
tyrėjų tarpinę poziciją tarp kompozitų dėmenų ir derivatų užimančių darybinių 
elementų įvardijimas afiksoidais yra priimtiniausias. Nors germanistinėje lite-
ratūroje, kaip pažymi Julia Stepan, afiksoidai gali būti vadinami ir kitaip, pvz.: 
afiksinėmis morfemomis, pusiau afiksais, dūrinių afiksais, santykiniais afiksais ar 
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tarsi afiksais (Stepan 2009: 102). Kaip teigia P. O. Mülleris, keblumų iškyla ir 
dėl afiksoidų priskyrimo žodžių darybos tipams, nes tiriant kalbą diachroniniu 
aspektu, ne visada lengva atriboti dūrinius ir vedinius (Müller 1993: 410).

Afiksoidai paprastai skirstomi į dvi grupes:
1) prefiksoidus, atliekančius priešdėlių funkciją;
2) sufiksoidus, atliekančius priesagų funkciją ir būdingus dažniausiai daik-

tavardžiui ar būdvardžiui.
Hansas Altmannas, apžvelgdamas šiuolaikinės vokiečių kalbos darybą, nu-

rodo šiuos sufiksoidus: -gut, -kram, -kreise, -leute, -material, -reich, -volk, -welt, 
-werk, -wesen, -zeug. Prefiksoidams jis priskiria: Alt-, Ex-, Ko-, Maxi-, Mini-, 
Miss-, Mit-, Nicht-, Vize- (Altmann 2011: 74–76). Šis sąrašas išsiplėstų, jei 
įtrauktume ir tuos žodžių darybos elementus, kuriuos J. Stepan taip pat inter-
pretuoja kaip afiksoidus, pvz.: -frau, -mutter, -nonne, -weib, Groß-, Stief-6 (Ste-
pan 2009: 101–102). 

Kilme afiksoidams gana artimi yra šiame straipsnyje jau minėti konfiksai, 
kuriuos W. Fleischeris skiria į dvi rūšis: svetimos kilmės (vo. nicht heimische) 
ir indigenius (vo. heimische) (Fleischer 1995: 62). Pirmajai grupei priskiriami 
kitaip dar vadinami neoklasikiniai konfiksai, pvz.: Bio-, Euro-, Mini-. Kitai 
grupei priklauso jau minėti Stief- ir Schwieger-. Esminis skirtumas tarp savos 
ir svetimos kilmės konfiksų yra žodžių su jais darybinis produktyvumas: su 
svetimaisiais, ypač dabartinėje vokiečių kalboje, pasidaroma nemažai žodžių, o 
savieji (indigenūs) konfiksai žodžių daryboje yra reti (Elsen 2006: 138). Kon-
fiksų vis dėlto nereikėtų gretinti su afiksoidais, nes pastarieji dar aptinkami 
kaip savarankiški žodžiai, tuo tarpu konfiksai egzistuoja tik tam tikrose žodžių 
grupėse (Schu 2006: 259). Tiesa, su Stief- ir Schwieger- galima pasidaryti naujų 
žodžių, bet faktiškai vokiečių kalboje šie elementai žodžių darybos požiūriu yra 
visiškai neproduktyvūs.

Rankraštiniuose dvikalbiuose XVII–XVIII a. baltų kalbų žodynuose daž-
niausiai aptinkami sufiksoidai -werk, -wesen, -zeug, -gut bei prefiksoidas Haupt-, 
todėl juos reikėtų detaliau aptarti. 

Žodžio Werk leksinė reikšmė yra ‘gaminimo vieta’ (vo. Produktionsort) (ko-
dėl ne ‘darbo, gaminio’ ir pan. reikšme? – aut. past.), Wesen – ‘būtybė, kūrinys’ 
(vo. Geschöpf), Zeug – ‘medžiaga, įrankis’ (vo. Stoff, Gerät), Gut – ‘turtas’ (vo. 
Vermögen), Haupt – ‘galva’ (vo. Kopf). Kaip nurodo D. Nübling, jau ankstyvo-
sios bendrinės vokiečių kalbos (vo. Frühneuhochdeutsch) periodu susiformuoja 
nauji kuopinių daiktavardžių darybos sufiksai iš Werk, Wesen, Zeug ir Gut (Nü-
bling 2010: 78). Fredericas Hartwegas ir Klausas Pėteris Wegera konstatuoja, 

 6 Šį elementą reikėtų priskirti indigeniems (savos kalbos kalbos kilmės) konfiksams, nes Stief-, 
priešingai nei afiksoidai, nėra produktyvus žodžių darybos formantas.
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jog minėtuoju kalbos periodu šie dėmenys įgauna apibendrintą leksinę reikš-
mę, junginiuose nutolusią nuo pirminės, ir tampa labai produktyvūs. Ypač to-
kių žodžių pagausėja nuo XVII a. Tendencija kuopinius daiktavardžius darytis 
su elementu Werk anksčiausiai išryškėja nuo XVI a. (Hartweg, Wegera 2005: 
199), kitų mokslininkų teigimu, dar anksčiau – nuo XIV a. (Solling 2012: 45). 
D. Nübling nurodo, kad -werk ir -wesen reikšmės junginiuose dažniausiai yra 
abstrahuotos, todėl šie sufiksoidai įgyja abiem bendrą darybinę reikšmę ‘san-
kaupa to, kas pasakyta pirmuoju dėmeniu’ ar ‘visuma to, kas priklauso pir-
majam dėmeniui’, pvz.: Laubwerk ‘medžių lapai’, Fischereiwesen ‘žuvininkystė’. 
Afiksoidui -zeug būdinga kolektyvinė ‘viskas, kas naudojama tam, kas pasaky-
ta pirmuoju dėmeniu’ reikšmė, pvz.: Nähezeug ‘siuvimo reikmenys’ (Nübling 
2010: 78). Sufiksoido -gut reikšmė gali būti skirtinga, nelygu pirmojo dėmens 
kalbos dalis: junginyje su veiksmažodžiu šis elementas reiškia ‘medžiagą, reika-
lingą darbo procesui ar perdirbimui’, su daiktavardžių abstraktais jis žymi ne-
materialios kilmės kompleksus (Fleischer, Barz 1995: 143 – 144), pvz.: Mahlgut 
‘malinys’, Gedankengut ‘mintys’.

Afiksoidai -werk, -wesen, -zeug, -gut su skirtingų kalbos dalių pirmaisiais dė-
menimis yra nevienodai produktyvūs. D. Nübling teigimu, visi išvardyti ele-
mentai gali jungtis su daiktavardiniu dėmeniu, tačiau junginyje su veiksmažo-
diniu dėmeniu dažniausiai aptinkamas -zeug, tuo tarpu –werk yra daug retesnis. 
Afiksoidai -wesen ir -gut dažniausiai jungiasi su daiktavardžių kamienais, api-
brėždami daiktavardinių objektų savybes (Nübling 2010: 79). 

Sudurtinių žodžių dėmuo Haupt- prefiksoido statusą greičiausiai įgijo 
XVIII a. Liudwigas M. Eichingeris, apžvelgdamas minėto laikotarpio dalykinių 
tekstų nominalinę žodžių darybą, užsimena, kad nuo XVI a. vartojama lek-
sema Haupt, reiškusi ‘kūno dalį – galvą’ (vo. Kopf), vis dažniau kaip pirmasis 
dėmuo praranda šią reikšmę ir įgyja kitą, žyminčią ‘centrinę padėtį’ ar ‘aukš-
čiausią poziciją hierarchijoje’, todėl šis dėmuo atlieka prefiksui būdingą funkciją 
(Eichinger 2002: 350).

Atkreiptinas dėmesys, kad sinchroninės žodžių darybos tyrėjų gretose nė-
ra vieningos nuomonės dėl aprašytų sufiksoidų ir prefiksoidų statuso. Jörgas 
Meibaueris (2002: 30), Michaelis Lohdė (2006: 15, 112–113), W. Fleischeris ir 
I. Barz (1995: 145) darybinius elementus -werk, -wesen ir Haupt- žodžiuose pra-
radusius savo pirminę leksinę reikšmę priskiria darybiniams afiksams. Tuo tar-
pu komponentus -gut ir -zeug pastarieji tyrėjai laiko dūrinių antraisiais dėmeni-
mis (Fleischer, Barz 1995: 143–144). Giselos Zifonun nuomone, jie priklausytų 
pusiau sufiksų ar afiksoidų kategorijai (Zifonun 2012: 131), o Johannesas Erbe-
nas darybinius elementus -werk ir -wesen dažniausiai suvokia kaip sufiksoidus 
(Erben 1975: 143), kartais juos vadindamas ir kuopinių daiktavardžių darybi-
nėmis priesagomis (Erben 2001: 105).
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Taigi, mokslininkų nuomonės dėl -werk, -wesen, -zeug, -gut ir Haupt- sta-
tuso labai įvairuoja. Kad įvertintume, ar aptarti elementai gali būti suvokiami 
kaip daiktavardiniai dūrinių dėmenys, ar jau kaip afiksoidai, reikėtų atkreip-
ti dėmesį ne tik į jų reikšmių abstrakcijos laipsnį bei registravimą žodynuose 
atskira lema, bet ir į poziciją dūrinyje ar jų pamorfeminį vertimą. Pavyzdžiui, 
XVII a. žodynuose -werck [-werk] ir -zeug pateikiami tiek atskiru žodžiu, tiek 
aptinkami dūriniuose pirmasiais bei antrasiais dėmenimis, pvz.: Clavis IV-954 
Werck ‘Darbas, Loba, Weikalas, Padargai7’, Clavis IV-1047 Zeug ‘Rykas’, Clavis 
IV-954 Werck=Tag ‘Dirbama Diena’, Clavis IV-955 Werck=Zeug ‘Rykledis, Ry-
kas, Priprowa’, Clavis II-1115 Kriegs=Zeug ‘Zalnieru Rykai’, Clavis III-464 Sch-
mied=Werck ‘Kalwjo Darbas’, Clavis IV-1047 Zeug=Hauß ‘Szarwinyczia’. Tiesa, 
pasitaiko dūrinių su apibendrinta šių dėmenų darybine reikšme, pvz.: Clavis 
II-1162 Laubwerck ‘Lapai’, todėl toks darinys neturėtų būti priskiriamas dūri-
niams. Sudurtinių daiktavardžių antruoju dėmeniu XVII–XVIII a. šaltiniuose 
reikėtų laikyti taip pat elementą –Gut / Gutt, anuomet dar vartotą ‘prekės, turto, 
lobio, namų ar gerybės’ reikšme (plg. B 612 Gut, Güter, Lex 44a Gütter), pvz.: 
Clavis II-1043 Kauff=Gutt ‘Taworas’, B 795 Kirchen Gutt ‘Baznyczios Gerybe’. 
Vis dėlto darybos formantams jau istoriniu laikotarpiu priskirtinas daiktavar-
džių antrasis dėmuo -wesen, įgavęs dūriniuose abstrakčią reikšmę. Nors anali-
zuotuose rankraštiniuose žodynuose žodžiai su šiuo elementu, kiek jų pavyko 
užfiksuoti, nėra išversti (greičiausiai to meto autoriams nepavyko jiems rasti 
lietuvių kalboje esančio tinkamo žodžio. – aut. pastaba), pvz.: Clavis II-868 
Haußwesen ‘namų ūkis’ (aut. vertimas), Kriegs Wesen B 823 ‘karyba’ (aut. ver-
timas), tačiau jau iš DWG pateiktų žodžių su -wesen paaiškinimų matoma šio 
elemento apibendrinta reikšmė. Pavyzdžiui, žodis Kriegswesen žodyne apibūdi-
namas, kaip ‘karo padėtis, kariniai santykiai’, Hauswesen – ‘nuosavybė’. Dūri-
niams taip pat nereikėtų priskirti žodžių su pirmuoju dėmeniu Haupt-, prara-
dusiu pirminę ‘galvos’ reikšmę ir junginyje su daiktavardžiu reiškiančiu ‘svarbų 
asmenį bei esminį daiktą ar dalyką’, pvz.: Lex 46a Haupt Mann ‘Pillonis, Szim-
tininkas’, Haubt=Stadt Clavis II-860 ‘Wyrausis Miestas’, B 644 Haupt Leute 
‘Wyresnieji, Wyrausieji’.

Apibendrinant tai, kas pasakyta apie minėtus struktūrinius elementus, ga-
lima teigti, kad ankstesnės epochos daiktavardžius su antraisiais dėmenimis 
-werk, -zeug ir -gut, išskyrus keletą žodžių, kuriuose šių elementų leksinė reikš-
mė jau nėra aiškiai išreikšta, reikėtų priskirti dūriniams. Kad -werk, -zeug ir 
-gut dėmenys nėra afiksoidai dar byloja ir tai, kad analizuotuose XVII–XVIII a. 
žodynuose dūriniai su jais į lietuvių kalbą verčiami nenutolstant nuo origi-
nalo kalbos, o tai leidžia spręsti, kad ano meto kalbėtojas minėtus elementus 

 7 XVII–XVIII a. žodynų pavyzdžių vertimai į lietuvių kalbą pateikiami originalūs.
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dar suvokdavęs kaip atskirus žodžius. Vis dėlto žodžių struktūrinius elementus 
-wesen ir Haupt-, įgijusius apibendintą reikšmę ar nutolusius nuo pirminės reikš-
mės junginiuose, reikia laikyti darybiniais afiksais. Tačiau, dėl šių elementų 
statuso šiuolaikinėje vokiečių kalboje galime pritarti tyrėjams, linkusiems juos 
traktuoti kaip afiksoidus. 

3. IŠVADOS

1. Pritartina sinchroninės žodžių darybos atstovų pozicijai, jog pavieniai žo-
džiai, kurių dėmenys yra unikalūs, bet nėra darybiškai pamatuoti, nelai-
kytini dariniais, tačiau nėra visiškai tikslu juos priskirti ir paprastiesiems 
žodžiams – tinkamiausia būtų šiuos kalbos reiškinius traktuoti kaip kom-
pleksinės struktūros žodžius su darybiškai nemotyvuotu kamienu.

2. Žodžių darybos požiūriu už tyrimo ribų nevertėtų palikti žodžių su indige-
niais konfiksais (pvz.: vo. Stief-, Schwieger- ar la. -uzis), nes su jais, nors ir 
nepasižyminčiais produktyvumu, faktiškai galima pasidaryti naujų žodžių.

3. Kai kyla klausimų dėl žodžio dėmenų savarankiškumo ir reikia įvertinti, ar 
tam tikras žodis yra dūrinys, ar priskirtinas derivatams, reikėtų atkreipti 
dėmesį į keletą kriterijų: dėmenų darybinį potencialą, reikšmės abstrakci-
jos laipsnį, registravimą atskira leksema žodynuose, gebėjimą užimti tam 
tikrą poziciją junginyje bei senųjų dvikalbių žodynų pamorfeminį vertimą.

SANTRUMPOS
lie.  lietuviškai
lo.  lotyniškai
pl.  Plural (daugiskaita)
s.v.a.  senoji vokiečių aukštaičių kalba
v.v.a.  vidurinioji vokiečių aukštaičių kalba
vo.  vokiškai
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Regarding the Used Terminology and 
Classification of Formative Elements in the 
Theory of Word-Formation

SUM M A RY

The analysis of the German nominal compounds in the handwritten Baltic bilingual 
dictionaries from the 17th–18th shows many problematic aspects: the lack of precise termi-
nology which needs to be corrected in the synchronic theory of word-formation on the 
one hand and difficulties in the differentiation of decided word-formation patterns on the 
other hand.

In the scientific literature terminology used for the analogous examples of word-forma-
tion could be defined as superfluous terminology. This applies in particular to the words 
with unique morphemes such as in germ. Himmbeere ‘raspberry’, Schornstein ‘chimney’ 
or lit. šikšnosparnis ‘bat’, titnagas ‘fire stone’. To define the constituents that are demo-
tivated and only occur in individual words, different terms like pseudomorphem, pseudo-
plerem, Himbeer-morpheme, cranberry-word, cranberry-compounds, cranberry-morphemes etc. 
are found in the theory of word-formation. It would be more exact to describe such lexical 
units, using the concept of quasi-compounds with remaining stems (lit. tarsi dūriniai su 
atliekamais kamienais) suggested by V. Urbutis. However, words with demotivated constitu-
ents but with their complex word structure could not be categorized neither as compounds 
nor as simplex (simple) words, such a definition needs concretization. Taking into account 
the properties mentioned in this paper, lexical units like germ. Himbeere or lit. titnagas can 
be defined as complex words with demotivated stems (lit. kompleksinės struktūros žodžiai 
su nemotyvuotais kamienais).
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Furthermore, this article discusses the special status of words with the elements that 
take a position between compound-components and the derivative morphemes and are 
characterized in the synchronic word-formation as affixoids. It is also difficult to say, if for 
example, germ. Werck=Tag ‘working day’, Werck=Zeug ‘tool’, Kichen Gutt ‘churches goods’, 
Hauptmann ‘main person’, Kriegswesen ‘soldier ship’ are compounds or derivations, because 
we do not have enough clear criteria to differentiate these words. The problem mentioned 
above is actual in diachronic word-formation, too. In order to determine elements be-
tween composition and derivation in historical word-formation one should focus on the 
following criteria: productivity and their semantic degree of abstraction, their registration 
as a free lemma in the dictionaries, their ability to change position in words, and word-for 
word translation of constituents in dictionaries.
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DVIKALBIAI ŽODYNAI KAIP 
KULTŪROS TEKSTAI 
(XIX A. KUN. ANTANO JUŠKOS 
ŽODYNŲ PAGRINDU)

Translational Dictionaries as Texts of Culture 
(On the Example of the Nineteenth-Century 
Dictionaries by Rev. Antanas Juška)

ANOTACIJA

Straipsnyje dėmesys kreipiamas į Antano Juškos dvikalbio žodyno lietuvių ir lenkų 
kalbų leksemas, per kurias atsispindi ŽMOGAUS konceptualizavimas, kai apibūdinama jo 
fizinė išvaizda, psichika, emocijos, socialinė padėtis, tikėjimas ir apeigos. Keliamas ekvi-
valentiškumo klausimas, bandant įžvelgti dviejų kultūrų panašumus ir skirtumus.

Straipsnyje analizuojama kalbinė medžiaga, atrinkta iš A. Juškos lietuvių–lenkų ir len-
kų–lietuvių kalbų žodynų. Autorės kelia sau pagrindinį klausimą, ar iš XIX a. dvikalbių 
žodynų, kurie yra suprantami kaip daugiakalbės Lietuvos kultūros tekstai, galima ,,per-
skaityti“ informaciją apie žmogų. 

 ESM INI A I ŽODŽI A I:  Antanas Juška, verstiniai žodynai, XIX amžius, kultūros tekstas, 

etnolingvistika.
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ANNOTATION

The article is the attempt to analyze linguistic material, excerpted from the lexico-
graphical legacy of Rev. Antanas Juška. This idea fits well into the paradigm of ethno-
linguistic research. The authors pose themselves a fundamental question, whether infor-
mation about a human being can be “read out” of the nineteenth-century translational 
dictionaries, when they are approached as texts of culture of multilingual community in 
Lithuania.
 KEY WOR DS:  Antanas Juška, translational dictionaries, 19th century, text of cul-

ture, ethnolinguistics. 

ĮVADAS

Visų pirma reikia apibrėžti, kaip straipsnyje bus vartojamas terminas kultūros 
tekstas. Šiuolaikinėje humanitarinėje literatūroje ši sąvoka taikoma apibūdinant 
įvairius žmogaus kultūrinės veiklos kūrinius, ir ne tik žodinius pasakymus, bet 
taip pat, plačiąja semiotine prasme, tautosaką, atsirandančią iš skirtingo pobū-
džio ženklų sekų (Bartmiński, Niebrzegowska-Bartmińska 2009: 72).

Tyrimas remiasi dvikalbiais žodynais, vadinasi, ir žodiniais pasakymais, ku-
rių svarbiausią struktūrinį pagrindą sudaro kalbinių sistemų lyginimas ir verti-
nimas, o jų kalbiniu šaltiniu tampa įvairūs kultūriniai klodai. Toks kultūrinių 
žodinių pasakymų apibrėžimas tinka XIX a. kunigo Antano Juškos žodynams, 
kurių sisteminiai duomenys užima svarbią vietą kognityviniuose etnolingvis-
tiniuose tyrimuose, nes tyrėjams rūpi atskleisti to laikotarpio realijas ir realijų 
vertinimą per kalbos duomenis. Nors A. Juškos tekstai vis dar deramai moksli-
ninkų neįvertinti, tačiau atsižvelgiant į dviejų (ar daugiau) skirtingų kalbų ly-
ginimą, jie yra svarbi lietuvių ir lenkų kultūrinio paveldo dalis. Tiriamas dvi-
kalbis žodynas parankus dar ir tuo, kad turi vadinamąją semantinę metakalbą: 
reikšmės aprašomos perifrazėmis, pateikiama kolokacijų, sinonimų.

Taigi formuluojamas tyrimo uždavinys – nurodyti skirtumus ir panašumus, 
kaip dvi tautos, turinčios savo praeities pasakojimą, suvokia ir vertina pasaulį, – 
nors ir sunkus, bet įvykdomas, tačiau tik bendradarbiaujant lietuvių ir lenkų 
tyrėjams, kurių nuomone, dvikalbiai žodynai, nepaisant pragmatinio aspekto, 
teikia etnolingvistinę informaciją apie kolektyvo subjektyvumo esmę. 

Šiame straipsnyje dėmesys kreipiamas į A. Juškos dvikalbio žodyno lietuvių 
ir lenkų kalbų leksemas, per kurias parodomas ŽMOGAUS konceptualizavi-
mas, kai yra apibūdinama jo fizinė išvaizda, psichika, emocijos, socialinė pa-
dėtis, tikėjimas ir apeigų atlikimas. Tyrimo tikslas – nustatyti, ar dvikalbiuo-
se žodynuose pateikiamiems lietuvių ir lenkų kalbos pasakymams, kurie yra 
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priskiriami tam tikrai semantinei grupei, būdingas visiškas reikšmių ekviva-
lentiškumas, apytikslis ekvivalentiškumas, ar pasireiškia tam tikra dviejų lygi-
namųjų kalbų reikšminė leksinė asimetrija.

Konkrečiais pavyzdžiais iš A. Juškos žodyne pateikiamų ekvivalentų siekia-
ma parodyti, ar žmogaus vaizdinys lietuvių ir lenkų kalbose yra simetriškas ir 
vienodai detalus, ar pasireiškia tam tikri semantiniai, stilistiniai ar net pragma-
tiniai su žmogumi susiję skirtumai. 

ŽMOGŲ kategorizuojantys pavadinimai (atsižvelgiant į straipsnio tikslą, re-
miamasi daiktavardžių ir būdvardžių formomis) skirstomi į tam tikras reikš-
mines grupes. Dvikalbiame lietuvių–lenkų kalbų žodyne lietuviškus žodžius 
atitinka vienažodžiai lenkų kalbos ekvivalentai, taip pat sinonimai. Autorius 
neretai taikė aprašomojo pobūdžio vertimą, vertė lietuvių kalbos atitikmenis, 
remdamasis reikšminiais ryšiais, galimomis kolokacijomis ar reikšmę nusakan-
čiais komentarais, kurie pateikiami skliausteliuose prie pagrindinio daiktavar-
džio ekvivalento. 

Pavyzdžiui, trikalbio A. Juškos latvių–lietuvių–lenkų kalbų žodyno latvių 
kalbos ekvivalentų vertimo būdus į lenkų kalbą detaliai aprašė Renata Mise-
viča-Trilliča (2012; 2013: 162–171). Pabrėžtina, kad A. Juškos žodynai yra ne 
tik verstiniai žodynai, bet ir verstiniai aiškinamieji žodynai, kurie yra be ga-
lo svarbūs etnolingvistams, siekiantiems ištirti dviejų tautų, gyvenančių toje 
pačioje teritorijoje, pasaulio kategorizavimą, remiantis dviejų kalbų lyginimu. 
„Verstiniai žodynai, sudaryti dvikalbių asmenų, yra ne tik vertingi medžiagos 
rinkiniai sisteminiams tyrimams atlikti, bet taip pat atskleidžia bilingvizmo 
įtaką kalbos sistemai, kai autoriaus dvikalbystė implikuota dviejų tautų kultū-
ros‟ (Sawaniewska-Mochowa 2014: 131). 

Mokslinis tyrimas pradedamas, parenkant metodologiją ir atitinkamas są-
vokas, remiantis A. Juškos dvikalbiais lenkų ir lietuvių kalbų žodynais. Tyri-
mo objektas – leksikografinis palikimas, be publikuotos dalies, išlikęs įvairiose 
rankraštinėse redakcijose, kurios buvo pildytos ir taisytos kitų autorių. Todėl 
medžiaga vertinama kritiškai. Būtina atsižvelgti į pasakymų leksinius semanti-
nius aspektus, kuriuos keitė vėlesni redaktoriai. Medžiaga atrinkta būtent tokia, 
nes atitikmenys turi būti pateikti ir lietuviškoje, ir lenkiškoje žodyno dalyje. 

Tarkime, kad dvikalbiai žodynai sudaro specifinę tekstų rūšį. Tada kyla 
klausimas, kokią informaciją galima perskaityti iš tokio istorinio žodyno teks-
to, jeigu jį laikytume ir vertintume kaip visumą ir traktuotume kaip tam tikros 
rūšies kūrinį ir kaip daugiakalbės bendruomenės kultūrinį paminklą, o ne vien 
kaip pagrindinių bei juos atitinkančių išverstų žodžių rinkinį, sukurtą vien 
praktinio naudojimo tikslams, pavyzdžiui, prireikus tik tam laikotarpiui, kai 
mokaisi kalbos. 
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Teiginys, kad „žodynas yra teksto rūšis“ implikuoja, pasak etnolingvisto 
Wojciecho Chlebdos, kelias pagrindines tezes: 1) kadangi žodynas yra teksto 
rūšis, tai jis yra ir pasakymas; kadangi žodynas laikomas pasakymu, tai jis yra 
tam tikros vietos ir laiko bendruomeninio diskurso dalis. Tai reiškia, kad žo-
dynas turi savo adresantą, savo adresatą, tam tikrą realybę, su kuria susijęs pa-
sakymas; 2) kadangi žodynas yra tekstas (pasakymas), tai jis yra ir tam tikros 
realybės (taip pat ir kalbinės) interpretacinis pasakojimas (Chlebda 2010: 202). 

Tada kyla klausimas, kas yra dvikalbio XIX a. Lietuvos žodyno pasakojimo 
subjektas, kai Lietuva, panašiai kaip ir Lenkija, tuo metu buvo valdoma carų? 

Tokio pobūdžio žodynui būdingas įvairių metmenų subjektyvumas. Visų 
pirma, jame atsispindi kolektyvinio subjektyvumo perspektyva, kokia ir yra 
kalbinė–kultūrinė bendruomenė, susidedanti iš mažesnių bendruomenių, pa-
vyzdžiui, regioninės, aplinkos ar religinės bendruomenės (Chlebda 2010: 202). 

Kalbėdami apie A. Juškos dvikalbius žodynus, susiduriame su dviejų su-
bjektyvių kalbinių kolektyvų – lietuvių ir lenkų – ir dviejų subjektyvių pasau-
lėvaizdžių koegzistavimu. Etnolingvistiniu požiūriu įdomu panagrinėti, ar tos 
vizijos, pasakojančios apie mentalinės (psicholingvistinėje terminologijoje va-
dinamos „mentaliniais žemėlapiais“) tuometinės Lietuvos gyventojų bendruo-
menės egzistavimą, yra simetriškos? Ar čia pasireiškia dvi skirtingos realy-
bės interpretacijos, kurios perteikiamos skirtingomis leksinėmis ir stilistinėmis 
formomis, stereotipais ir kultūriniais vaizdiniais? Bet ne vien kolektyvo, nes 
žodyno subjektyvumą lemia ir žodyno kūrėjas – leksikografas, kitaip tariant, 
teksto ar pasakymo, kuris skirtas konkretaus adresato tikslui, vykdomam tam 
tikru laiku ir tam tikroje vietoje, autorius. Tai jis konstruoja žodyną, nuo jo pri-
klauso makrostrukūra, kitos kalbos atitikmenų parinkimas ir papildomų aiški-
nimų, kontekstų ar gramatinės informacijos įvedimas. 

Etnolingvistas turi suvokti, kad žodyne šalia kolektyvinės vaizduotės pasi-
reiškia ir individuali vaizduotė, kurią pateikia pats autorius, kad ir per vienokį 
ar kitokį leksemų parinkimą. Leksikografas visuomet susiduria su begale spren-
dimų, kuriuos turi priimti tiek atrinkdamas medžiagą, tiek ją išdėstydamas, nes 
neįmanoma sukurti tokio žodyno, kurio makrostruktūra apimtų visus galimus 
pavadinimus, egzistuojančius kalboje. Paprastai sudarant žodyno korpusą, sten-
giamasi pateikti tokį žodžių rinkinį, kuris atspindėtų kalbinės kultūrinės bend-
ruomenės pasaulio konceptą. 

A. Juška buvo būtent toks autorius, kuris ambicingai siekė savo žodynuose 
perteikti visuminį ano laikotarpio pasaulėvaizdį. Kaip dvikalbis leksikografas, 
jis ne tik buvo atidus įvairių lietuvių ir lenkų egzistavimo apraiškų, kai susidu-
ria dvi kalbos ir kultūros, stebėtojas ir kronikininkas, bet daugeliu atvejų, pasak 
W. Chlebdos, tuometinės realybės interpretatorius tikrovę vertino objektyviai, 
pateikdamas gausių realijų. Tai darė lengvai suprantamu būdu, atskleisdamas 
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dalyko esmę, vengdamas moksliškumo ir enciklopediškumo (Chlebda 1993: 
205; Sawaniewska-Mochowa 2014: 135). Jis siekė ne tik suregistruoti lietuvių 
gyvosios kalbos turtus, bet ir puikiai išmanė lenkų kalbos regioninį variantą 
(specifinį sociolektą), kuriuo kalbėjo smulkieji Kauno gubernijos bajorai (Sa-
waniewska-Mochowa 2002). Pasak Baudouino de Courtenay, A. Juška buvo ge-
riausias to laikotarpio lietuvių gyvenimo žinovas (de Courtenay 1880: 2). 

Verstiniai žodynai, sudaryti dvikalbių asmenų, yra vertingi ne tik kaip me-
džiagos rinkiniai sisteminiams tyrimams atlikti, bet ir kaip šaltiniai, teikiantys 
galimybę atskleisti bilingvizmo įtaką kalbos sistemai, kai autoriaus dvikalbystė 
implikuota dviejų tautų kultūros (Sawaniewska-Mochowa 2014: 131). A. Juškos 
dvikalbiai žodynai yra be galo vertingas dviejų kalbinių sistemų, kaip subjek-
tyvaus pasakojimo, kategorizuojančio tuometinę kasdienybę, kai vartojamos 
dvi skirtingos šnẽkamosios kalbos, nepaveiktos kalbos normų, tyrimų šaltinis 
etnolingvistams. 

Lyginant A. Juškos žodynų lietuviškus antraštinius žodžius ir jų lenkų kalbos 
atitikmenis, pastebimas kai kurių leksinių semantinių grupių panašumas, pa-
vyzdžiui, žodžiai, kuriais apibūdinamas žmogus, jo veikla ir kt. Tokie dvikalbių 
vartotojų lenkų–lietuvių ir lietuvių–lenkų žodžių atitikmenys lemia dvikalbių 
gyventojų kultūrinę interferenciją, suponavusią įvairių sferų atributikos įvardi-
jimo bendrumą bei sąmoningą, priklausomai nuo kalbinės situacijos, lenkiško 
arba lietuviško pavadinimo pasirinkimą (Sawaniewska-Mochowa 2014: 135). 

KŪNIŠKUMO SFERA,  
FIZINĖS (IŠORINĖS) YPATYBĖS

A. Juška iš gyvosios kalbos užrašinėjo viską, ką tik pavyko nugirsti, neskirs-
tydamas valstiečių kalbos žodžių į rinktinus ir nerinktinus. Jis nevengė šiurkš-
čių bei vulgarių žodžių ir posakių, nelaikydamas jų netinkamais žodynui ir ap-
skritai neteiktinais skaitančiajai visuomenei (Tolutienė 1961: 151): 

lie. biksvášikis (dūrinys biksvos + šikti) = le. ekspresyvui sracz do portek ‘kas 
prisidaręs į kelnes’1 (L B2 I 15, L B II 26), fajdający się do portek (J I 207);

 1 Kurs šìka į bìksves, tás biksvášikis ‘triedžiantis (?), purvinantis (?) į kelnes’ (J I 207).
 2 Słownik litewsko–polski santrumpų pateikimo principai: sumažintos didžiosios raidės po L sim-

bolio reiškia, kad lenkų kalbos medžiaga imta iš atitinkamų lietuviškų skyrių nuo A iki Ż, skai-
čiai I, II, III reiškia redakcijų eiliškumą; santrumpa dr žymi išleistas arba perleistas žodyno dalis, 
LBug – K. Būgos redakcija, arabiški skaičiai žymi korteles, pridėtas prie rankraščio, ar puslapius.
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lie. buknósa (dūrinys buka + nosis) ‘bukanosis’ = le. tęponos (L B I 37, L B II 
60, J I 248): Tas buknósa, kurió bukà nósė. LKŽ duomenimis, užfiksuotas Jurgio 
Šlapelio žodyne; 

lie. dublýs ‘didpilvis’ = le. brzuchal (J I 357), lenkų tarmėse vartojami brzu-
chal, brzuchala ‘człowiek z dużym brzuchem, grubas / žmogus, su dideliu pilvu, 
storulis’ (centrinė ir šiaurės Lenkija); LKŽ duomenimis, vartojamas dabartinėje 
rytų aukštaičių panevėžiškių patarmėje (apie Panevėžį), variantas dblis varto-
jamas Ėriškiuose, Pociūnėliuose (Radviliškio r.) ir Pakruojyje; 

lie. memeklis ‘kas kalbėdamas užsikerta, mikčioja, mikčius’ (L M dr 30) // 
mermeklis ‘kas kalbėdamas užsikerta, mikčioja, mikčius’ (L M dr 34) = le. za-
jękliwy ‘mikčiojantis’ ib.; momot ‘miknius (mikčiojantis)’ (L M II 30); zajękliwy 
(L M II 30) v. lenkų tarmėse (Mažoji Lenkija) toks žmogus vadinamas momot, 
zajęklak, zajękliwy. Lietuvių tarmėse vartojamas gana plačiai: memeklis – rytų 
aukštaičių panevėžiškių (apie Panevėžį), rytų aukštaičių uteniškių (Dusetos), 
mermeklis – vakarų aukštaičių kauniškių (Skirsnemunė, Lukšiai); 

lie. rukšnà ‘kas susiraukęs, susiraukėlis; paniurėlis, pikčiurna’: Kurs susi-
raukęs vis tas rukšnà; variantas rukslà = le. tarmėse vartojamas zmarszczocha 
(człowiek cały zmarszczony) ‘susiraukėlis (visiškai susiraukęs žmogus)’ (L R I 
25). Pavadinimai su formantu -ocha buvo būdingi senajai Lenkijai, tačiau iki 
šiol lenkų tarmėse yra produktyvūs kaip veiklos atlikėjų ar savybių nešiotojų 
pavadinimai, kartais išreiškiantys neigiamą emocijų atspalvį. Lietuvių kalboje 
rukšna, rukšla reiškia ‘žmogų, kuris susiraukęs, perkreipęs veidą, susiraukėlis; 
pikčiurna’. Rukšnà paplitęs vakarų aukštaičių kauniškių šnektose (apie Mari-
jampolę, Vilkaviškį, Jurbarką) ir pietų aukštaičių (apie Alytų), rukšlà vartoja-
mas žemaičių (kretingiškių, varniškių, raseiniškių) šnektose; 

lie. stvas, plg. LKŽ styvas, vo. dial. stîw, le. sztywny ‘pasitempęs, tiesus’: Kas 
tiesus, neapsikumpinęs, stačias ir lygus kaip rąstas vienmulinis, tas štývas (J). ~ le. 
prosty jak swica ‘tiesus, kaip žvakė’ (L S I 60); styvas – LKŽ duomenimis, už-
fiksuotas iš Kuršėnų. Lietuvių tarmėse, ypač vakarų aukštaičių kauniškių, pa-
plitęs variantas štyvas, įtrauktas į Fridricho Kuršaičio Lietuvių–vokiečių kalbų 
žodyną, kurio duomenys surinkti iš Mažosios Lietuvos lietuvių gyvosios kalbos 
ir spausdintų šaltinių. 

CHARAKTERIO SAVYBĖS

Lie. akýplėša (dūrinys akìs + plėš́ti) ‘įžūlus, šiurkštus, nemandagus žmogus’: 
Válo augìntas vájkas táp akýplėša, t. y. žėdnam akis draska. Kas akis plėšia, priešinas, 
tas akyplėša (J I 7) = le. ekspresyvas okodzior (dūrinys drzeć + oko), drapieżny 
‘plėšrus’ (L A II 8, L A III 4, J I 7). L. Ivinskis drapieżny verčia plièszans, -nćzia (I 



 Straipsniai / Articles 95

Dvikalbiai žodynai kaip kultūros tekstai 
(XIX a. kun. Antano Juškos žodynų pagrindu)

54). Vartojamas lietuvių tarmėse (vakarų aukštaičių kauniškių, šiaurės žemaičių 
kretingiškių) ir įėjęs į bendrinę kalbą; 

lie. jumpérkis ‘kas prikibęs, prisijungęs’ ~ le. przywiązany jak kleszcz ‘prikibęs 
kaip erkė’ (L j I 5); Jono Jablonskio redaguotoje dalyje teikiama jùmperkė, -kės 
(plg. vo. Jungferchen) ‘poniutė (le. panienka)’ (sakoma paniekinamai): Ta mo-
triška jo (keleivia) jumperkė, t.y. prijungta prie jo, kaip erkė įsiurbta (sc. ,,įsisiurbu-
si“) (J II 687). Jumperke gasužeis vaikščiojo (J II 687), plg. jumpérkis, -ė LKŻe 
užfiksuotas iš A. Juškos žodyno. Dar plg. jùmprova ‘panelė’ (plg. vo. Jungfrau) 
taip pat turi neigiamą atspalvį: jumprova nemoka nei kokio darbelio; užfiksuotas 
Pilypo Ruigio Lietuvių–vokiečių ir vokiečių–lietuvių kalbų žodyne, Viliaus Kalvai-
čio Prūsijos lietuvių dainose (Kalvaitis 1905: 123), Augusto Šleicherio Litauisches 
Lesebuch und Glossar (Schleicher 1857: 172), dažnai pasitaikantys A. Juškos už-
rašytose dainose, taip pat Liudviko Rėzos (1935, 1937) ir Augusto Leskieno ir 
Karlo Brugmano dainų rinkiniuose (Leskien, Brugmann 1882: 65), vartotas 
Kristijono Donelaičio; 

lie. gerùlis = le. dobrutki (L G I 19), Ø rozkosznik (‘palaimintas’) (L G II 34), 
dobry człowiek (šis ekvivalentas pateiktas J. Jablonskio, ir ten pat pažymėta, kad 
Juškos pavartotas palaimintas rozkosznik ‘tas, kuris yra atsidavęs palaimai’) (J II 
429). Plg. Swil, kaip ir L. Ivinskio (I 460) žodyne, reiškia ‘goslininkas, raskaz-
ninkas’, susijęs su goslus ‘gašlus, geidulingas’ ir raškažnas ‘išdykęs, linksmas’. 
A. Juška veikiausiai norėjo šiam pavadinimui suteikti kitą reikšminį atspalvį 
‘toks, kuris teikia palaimą kitiems’. LKŽe šis žodis reiškia ‘geras žmogus, geru-
tis’: Iš šelmio gerulio nepadarysi (Valkininkai, Varėnos r.). L. Ivinskio dobrutki yra 
būdvardis, verčiamas kaip gerinkutis, gerinkučia (Giaŕīnkŭtis, -ŭćzia I 46); 

lie. minkštpaũtis sakoma menkinamai apie nevykusį, ištižusį vyrą, pažodžiui 
reiškia ‘minkštas kiaušinis’ = le. ekspresyvas miękojaj ‘człowiek uległy / nuo-
lankus žmogus’ (L M II 48v, L M dr 45. L M II 48v, L M dr 45). Lietuvių kalbo-
je tai reiškia silpnavalį, nuolankų, lengvai kitų paveikiamą žmogų; dar plg. lie. 
minkšprótis (L M II 49), minkšprõtis (L M dr 45) = le. słaboumny;

lie. kiršly s͂. Šio žodžio reikšmę A. Juška paaiškina iliustraciniu pavyzdžiu: 
Kur s͂ kìršina, érzina kitùs žmónes, tàs kiršly s͂ ~ le. ekspresyvas rozjuszyciel ‘siutin-
tojas, nirštintojas’ (L k I 41, J III 129). Panašiai aiškina F. Kuršaitis savo žodyne 
kiršintojis: Kiršintojis – kurs kiršina (K I 67). Šis pavadinimas apibūdina žmogų, 
kuris kitus erzina, pykina, pjudo. L. Ivinskis būdvardį rozjuszony verčia įbingęs 
(= įsiutęs), patrakęs, įdūkęs, įšėlęs (I 456). 

Be konteksto iš lenkiško atitikmens sunku atkurti tikslią reikšmę. Žodis 
rozjuszyciel nevartojamas nei dabartinėje bendrinėje kalboje, nei tarmėse, bet 
tokios struktūros, kurios pagrindą sudaro istorinis darybinis lenkų kalbos 
modelis su formantu -iciel / -yciel, galėjo egzistuoti tuometinėje vartosenoje. 
A. Juškos žodyne lenkiškoje medžiagoje darybos su nomen agentis reikšme (plg. 
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grabiciel, gryziciel, nagliciel, straszyciel, zwodziciel) pavyzdžių yra gana daug. Taip 
pat gali būti, kad A. Juška siekdamas vertimo simetriškumo tokį veiksmo atli-
kėjo pavadinimą pats sukūrė iš veiksmažodžių veikslų porų: rozjuszyć įv.– ro-
zjuszać veik. ‘privesti (vesti) iki pasiutimo, įsiutinti (siutinti)’ arba rozjuszyć się 
įv. – rozjuszać się veik. ‘įniršti (niršti), supykti (pykti), niršti ant ko nors dėl ko-
kios nors priežasties’. 

Dar plg. simetriškos struktūros dūrinius: lie. arėł́kgeris = le. wodkopój, girtuo-
klis (L A II 106): Tèn arėłkgerej, użsidárę į úrzdinę, géria (J I 107); Ivinskio žodyne 
užfiksuotas girtŭklis ‘pijak’ (I 279). 

Daugelio minėtų žodžių reikšmės pagrindas – neigiamas emocinis kalbė-
tojo santykis su pavadinamu dalyku. Tai jo nuomonė apie tam tikro žmogaus 
vertę, ir ta nuomonė pateikiama ne kaip loginis sprendimas, o kaip kalbančiojo 
asmens patirtis ar jausmas. Šiuose žodžiuose užfiksuotas neigiamas vertinimas. 

ELGESYS, GYVENIMO BŪDAS, VEIKLA

Lie. baładóšıus v., baładošė m.: Kas par naktìs báłdos, tas baładóšius (J I 186) 
~ le. tłuk (L B I 3); wałęsający się, tłuczący się ‘besitrankantis’ (J I 186). A. Juška 
dar pateikia sinonimą pabalda. 

Akivaizdu, kad lietuviška žodžio forma apibūdina žmogų, kuris trankosi, trai-
niojasi naktį, t. y. naktibalda. Tuo tarpu lenkų kalbos atitikmenys veikiau reiškia 
bendrąja prasme ‘slampinėtoją, łazik, łazęga’ < iš veiksm. tłuc się ‘keliauti kaž-
kur be tikslo, būti nežinia kur, slampinėti, bastytis, trankytis’, iš Mažosios Pietų 
Lenkijos tarmių tłuk ‘žmogus, kuris mėgsta trankytis’, taip pat tarmėse vartoja-
ma kaip pravardė, kai kalbama apie užgaulų būdą, ypač turint omeny moteris; 

lie. łájdotuvininkas (L L II 4, L Bug Als) ~ le. pogrzebnik, (Swil) przest ‘ten, 
który zajmuje się pogrzebem, urządza pogrzeb / tas, kuris rūpinasi laidotuvė-
mis, organizuoja laidotuves’. Panašiai ir L. Ivinskio žodyne pogrzebnik verčia-
mas Łàjdotojas ‘kas laidoja mirusį’, bŭdininkas (?) (I 296). Atrodo, kad A. Juška 
lenkų kalbos atitikmenį pogrzebnik suvokė kaip laidotuvių dalyvį. Tokia reikšme 
šis pavadinimas yra vartojamas Silezijoje ir Kašubuose. LKŽe taip pat duodama 
tokia laidotuvininko reikšmė. Čia yra ir A. Juškos sakinys: Laidotuvininkai grįžta 
iš kapų, kuriame laidotuvininkai veikiausiai taip pat reiškia ‘laidotuvių dalyviai’;

lie. pirágininkas = le. pirożnik ‘ten co piecze i sprzedaje pirogi / tas, kuris ke-
pa ir pardavinėja pyragus’ (L p I 83); pagal SWil ‘ten, co pirogi robi, przedaje 
lub jadać je lubi / tas, kuris daro pygarus, pardavinėja arba mėgsta juos valgyti’, 
plg. lie. pyrãgininkas ‘konditeris, pyragų kepėjas’. Šis pavadinimas užfiksuotas 
Jono Henriko Kuncmano žodyne (vadinamame Krauzės žodyne), į savo žodyną 
jį buvo įrašęs ir F. Kuršaitis, taip pat minimas Bretkūno Biblijoje, vartojamas 
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tarmėse: rytų aukštaičių panevėžiškių (Grūžiuose, Pasvalio r.) ir pietų žemaičių 
raseiniškių (apie Tauragę). 

SOCIALINIS STATUSAS (DICHOTOMINIS 
BENDRUOMENĖS DALIJIMAS Į PONUS, 
BAJORUS IR VALSTIEČIUS)

Labai gausi pavadinimų grupė lietuvių kalboje yra su pamatiniu žodžiu ba-
joras, pvz.: lie. bajóras, -rė (L B I 2, L B II 3, J I 183) ‘privilegijuotas žemvaldys, 
ppr. vidutinis dvarininkas; privilegijuotos kilmės žmogus, šlėkta’: Aš iš Laudės3 
bajoras, o tu karčiutasis4. Àtskydas muzikas nu bajoru, t.y. išskiriamas. Jinai bajorė 
iš gimima ir po vyru bajorė (J I 183–184). Šio žodžio konotacija lietuvių kalbo-
je XIX a. yra neutrali, pozityvi. Todėl galima dėti lygybės ženklą: = le. kalbos 
atitikmenys bojar ‘bajoras’, szlachcic ‘bajoras’. Rankraštyje A. Juška buvo įrašęs 
rycerz ‘riteris’ (L B I 2), bohatyr ‘didvyris’ (L B II 3). Tačiau spausdintoje versijoje 
jau tik szlachcic (J I 184); 

lie. bajorájtė = le. ‘dama lub panna z rodu szlacheckiego, córka szlachcica / 
dama arba ponia iš bajorų giminės, bajoro duktė’ (J I 183); 

lie. bajorùkas = le. 1. deminutyvinis pavadinimas, reiškiantis ‘(mały) syn sz-
lachcica (mažą) bajoro sūnų)’; 2.‘biedny szlachcić (neturtingas bajoras)’; 3. (su 
gailesčio atspalviu) ‘szlachcina (bajorėlis)’ (L B III 4); spausdintame variante: 
syn szlachcica; biedny szlachcic; szlachcina (J I 184); LKŽe antra ir trečia reikšmės 
neužfiksuotos; 

lie. bajórvedis: Bajórvedis ýra vádas bajórų (J I 184) ‘przywódca bojarów (ba-
jorų vadas)’~ le. dial. marszałek ‘vadovas, ceremonialo žinovas; aukščiausias 
prancūzų karinis laipsnis Napoleono I ir III laikais; seniūnas; vestuvių vyres-
nysis dalyvis ir kt.’ (PolŽ I 443). LKŽ maršalka turi vadovaujančio asmens sta-
tusą: 1. ‘feodalinės valstybės aparate administruojantis, vadovaujantis asmuo; 
bajorų vadas’; 2. ‘iškilmėms vadovaujantis asmuo’; 3. ‘piršlys’; 4. ‘vestuvių pul-
ko dalyvis’. 

Marszałek (plg. viduramžių vo. marschalk ‘karališkosios šeimos tarnas’) – tai 
istorinis terminas ‘XV–XVIII a. – pirmasis ministras, valstybės tarnautojas, 

 3 Liaudė – istorinio regiono, kuris yra Nevėžio dešiniojo kranto bajorkaimių, daugiausia aptinka-
mų Pociūnėlių–Dotnuvos ruože, pavadinimas. Apie Lietuvos bajorus gana daug duomenų pa-
teikia XVI a. pabaigos Raseinių žemės teismo aktai, pirkimo–pardavimo ir kt. dokumentai (LE 
XIV 501–502). 

 4 Karčiuotasis ‘prastas, plaukais apsileidęs’. 
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turintis plačius įgaliojimus’. A. Juška neteikia šiam pavadinimui valstybės tar-
nautojo funkcijos, kurią Abiejų Tautų Respublikos seime vykdė maršalas, ta-
čiau greičiausiai jis turėjo omenyje bajorų susirinkimuose renkamo maršalkos 
tinkamumą. Maršalka vadovaudavo įvairaus pobūdžio seimelių veiklai. Tačiau 
šis pavadinimas nėra ekvivalentiškas lietuvių kalbos atitikmeniui, kuris yra dū-
rinys, nes lenkiškasis pavadinimas yra istorijos ir teisės terminas;

lie. didìkas = le. mocarz, pan (wielki) ‘galiūnas, ponas (didis)’ (L D I 18), (J I 321). 
Reikia atkreipti dėmesį, kad A. Juška, nors ir turėdamas didelį lenkų kalbos 
skirtingų leksemų, apibūdinančių žmogų, užimantį aukštą finansinę ir sociali-
nę padėtį (wielmoża, możnowładca, arystokrata, magnat, właściciel ziemski), pasi-
rinkimą, vartoja aksiologiškai (vertės prasme) svarbų apibūdinimą pan, kurį pa-
pildo vertinamuoju epitetu wielki (didis). Prie didiko pateikia sinonimus didžiulis 
‘pyszny, pychalec, dumca (pasipūtęs)’: Kurs didžiuojas, tas didžiulis (J I 322), kry-
vis ‘senovės lietuvių dvasininkas, žynys’, galiūnas ‘didikas, didžturtis’, pastara-
sis šia reikšme vartotas Antano Baranausko ir Konstantino Sirvydo; 

didikas lietuvių kalboje reiškia aukštos kilmės žmogų, plg. vedinius lie. di-
dúmene, le. zbior wielkich (panow), arystokracya (didikų (ponų) susirinkimas): Če 
didúmene, o tenájs visúmene susirinko (L D I 18), (J I 321); państwo, zbior wielkich 
panów (diduomenė, didikų susirinkimas) (L D II 46). 

RELIGINGUMAS, TIKĖJIMAI, APEIGOS 

Lie. dievameldis = le. bogomodlca (P L 4v), arch. bogomódlca (XVI a. antroji 
pusė); dievameldis įtrauktas į Dominiko Sutkevičiaus žodyną (Sut), o varian-
tą dievomeldis ‘kas pamaldus’ randame K. Sirvydo žodyne. L. Ivinskio žodyne 
įrašytas bogomodlca ir paaiškintas Duodans māłda Diewuj; sinonimas dievàmēldis, 
-dzia (I 20); 

lie. dievogarbingas ‘pamaldus’ = le. chwalibog (pamaldus) (L D I 16), lenkų 
tarmėse (pietinė Mažoji Lenkija) chwalibóg vartojamas kita reikšme ‘žmogus, 
kuris mėgsta girtis, pagyrūnas’ (SGP PAN IV 152); dievogarbingas LKŽ duome-
nimis, užfiksuotas šia reikšme Silvestro Gimžausko (apie 1879–1881 m.) ran-
kraštiniame žodynėlyje; 

lie. maldinìnkas ‘kas pamaldus, daug meldžiasi’ ~ le. nabożniś (L M II 8v): 
Kurs nuolatai meldžias, tas maldininkas. Lietuvių kalbos forma yra neutrali, lenkų 
pasakymas vartojamas su ironišku atspalviu, taip vadinamas pernelyg religingas 
žmogus, labai besididžiuojantis savo religingumu; 

nabożniś ‘pamaldus’, kitaip vadinamas świętoszek (davatka), dewot (davatka), 
bigot (davatka). Lie. davatka turi menkinamąjį atspalvį ir reiškia ‘perdėtai pa-
maldus žmogus (ppr. apie moteris)’. 
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A. Juškos žodyne žmogus yra apibūdinamas kaip pamaldus, netgi pernelyg 
daug besimeldžiantis, bet taip pat jam yra nesvetimas tikėjimas dvasiniu pasau-
liu ir velnių egzistavimu, kadangi žodyne yra tokių žodžių, pvz.: 

lie. ájtvaras // ájčvaras = le. ajtwar = latawiec ~ zły duch ‘piktoji dvasia’ (L A 
I 3, L A  II 6, L A III 4, J I 6). 

L. Ivinskio žodyne taip pat įtrauktas Ājtwaras – Latawiec ‘žmonėms turtus 
nešanti pasakų būtybė’ (I 131). Lietuvių, baltų mitologijoje aitvaras – tai ma-
terialines vertybes nešanti būtybė. Kartais laikomas gera, kartais bloga būtybe. 
Jis dirba paslapčia, neprašytas. Dažnai žmogus net nenutuokia turintis aitvarą. 
Jis globoja gerus, kitų skriaudžiamus, negobšius žmones, prineša jiems viso-
kio turto. Tikima, kad aitvaro prinešti turtai nieko gera nelemia. Vaizduojamas 
kaip gaidys, ugninė gyvatė, žaltys, viesulas, ugninis ar juodas pagalys (Dźwigoł 
2004: 17). 

A. Juškos žodyne iliustraciniai sakiniai: Ajtvaras driekiasi kad su pinigais, tai 
ugningas. Ajčvaras kaip pilnas – mėlynas, kaip dykas – šviesus smenga, t. y. lekia 
(J I 6). 

Lietuvių kalbos áit(i)varas, áičvaras, eit(i)varas (Fraenkel I 4), arba jų tarmi-
niai vertimai, vartojami šiaurės rytų Lenkijoje apibūdina naminę dvasią, at-
nešančią pinigų, kurie prieš tai buvo surinkti kitam šeimininkui, kai krenta 
žvaigždės: tarm. ajtwaras (SGP PAN I 63), ajcwar (SGP PAN I 60), atwor (SGP 
PAN I 182). 

Panevėžio apylinkėse 1926 m. Helenos Šveikovskos užfiksuota informacija, 
kad ajtwaras reiškia ‘velnio pavadinimą’: Aitvaras, tai toks velnias, kas jam sielą 
parduos, tas visą gyvenimą turės pinigų, pieno, sūrio, sviesto, o kam greitai dingsta 
(...), tai reiškia: aitvaras iš jo viską atima, o kitam duoda5. 

Savo ruožtu lenkų kalbos atitikmuo Pomožuose ir Mazovšuose latawiec reiš-
kia ‘namų velnią, kuris didina turtą’. Jis vaizduojamas kaip skraidantis ugninis 
stulpas, dėmė, rutulys su ilga liepsnojančia uodega, ugninis paukštis, gyvatė, 
drakonas, o pietinėje Lenkijoje taip vadinama visai kita velniškos prigimties, 
kenčianti nekrikštyto vaiko dvasia, turinti paukščio išvaizdą (Dźwigoł 2004: 17).

Iš lietuvių kalbos formos ajtwar pasiskolinta reikšmė ir lenkų latawiec yra arti-
mos, o tai reikštų, kad tuometiniai Lietuvos gyventojai artino prie savęs (tai dar 
reikėtų įrodyti remiantis išsamesniais tyrimais) bendrą naminių demoniškų esy-
bių vaizdinį, o galbūt netgi nebe empirinio pasaulio konceptualizavimo būdus. 

 5 „Z powiatu poniewieskiego pochodzi następująca informacja, zapisana przez Helenę Szwejko-
wską w 1926, że ajtwaras to ‘nazwa diabła’: ᶦai ̯tvaras to taḱi d’ ̯abał, χtoie̯muduša pšeda, to on pšas 
cała žyc‘a nos‘i p̒ińenȝy, m̒l‘ika, syry, masła, i ̯akku̯omuzafšys‘tk‘im ńasporna [prędko wychodzi] 
mlaečyva, to značy: ᶦai ̯tvaras od ńego odbéra, a druǵemu dai ̯i“ (Nitsch 1968: 368, SGP PAN I 63, 
Dźwigoł 2004: 26–27). Vertė Vilija Sakalauskienė.
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IŠVADOS

Kol kas dar neatlikta visa XIX a. A. Juškos dvikalbių žodynų kalbinės me-
džiagos analizė, kurioje atsispindi ŽMOGAUS suvokimo konceptualizavimas 
šnekamojoje lietuvių kalboje ir lenkų kalbos variante, vadinamame smulkiosios 
Kauno bajorijos sociolektu. Šiame straipsnyje nenagrinėtos lietuvių ir lenkų 
kalbų veiksmažodžių formos. Tai, be abejonės, yra labai turtinga žodyno da-
lis, atskleidžianti visapusišką žmogaus vaizdinį per jo atliekamą veiklą, fizinę 
ir psichinę būklę. 

Atlikus šią pirminę lyginamąją analizę, prieita prie kelių įžvalgų, kurios 
etnoligvistui, besidominčiam dvikalbiais žodynais, yra relevantiškos: 

1. Atsižvelgiant į žmogaus veiklą (kuri ypač skiriasi nuo toje šalyje priimtų 
normų), galima kalbėti apie XIX a. žodyne užfiksuotų lietuvių ir lenkų kalbi-
nių formų asimetrijos egzistavimą. Žodyne pavartoti lietuvių kalbiniai vienetai 
turi tiek reikšmių, taip detaliai apibūdina ir įvertina žmogų ir jo aplinką, kad 
lenkų kalboje nėra adekvačių vienanarių pasakymų atitikmenų. 

2. Kad būtų išsaugota lietuviškų pavadinimų semantinė įvairovė, šiuos trū-
kumus A. Juška bando kompensuoti aprašymais. Atkreiptinas dėmesys, kad 
A. Juškos žodyno makrostruktūroje atsiranda ir polonizmų, bet tai – jau kitas 
klausimas, į kurį galbūt bus ieškoma atsakymo ateityje. 

Vis dėlto negalima daryti kategoriškų išvadų apie aiškios pasaulėvaizdžio 
dichotomijos egzistavimą tuometinių Lietuvos gyventojų lietuvių ir lenkų kal-
boje. Interpretuojant supantį pasaulį yra nemažai konvergencijos. Aptariamasis 
realybės konceptualizavimo stilius, artimas liaudiškajam, dvikalbiame žodyne 
pasireiškia tuo, kad lietuvių tarminius, gyvosios kalbos pavadinimus atitinka 
ekvivalentiški lenkų kalbos dialektizmai ir archaizmai, kurie yra išlikę smul-
kiosios bajorijos lenkų kalbos sociolekte. Ir lietuvių, ir lenkų kalbų medžiagoje 
labai ryškiai atsiskleidžia pavadimų, kurie stilistiškai yra ir neutralūs, ir ekspre-
syvūs, kartais netgi aiškūs be užuominų, vartojimas. 

SUTARTINIAI ŽENKLAI 

Aprašant lyginamuosius lietuvių ir lenkų kalbų vienetus, naudojami simboliai:
= visiškas ekvivalentiškumas, 
~ apytikslis ekvivalentiškumas, 
Ø ekvivalentiškumo nebuvimas. 
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Translational Dictionaries as Texts of Culture 
(On the Example of the Nineteenth-Century 
Dictionaries by Rev. Antanas Juška)

SUM M A RY 

The analysis in this article concentrates on the nineteenth century Polish-Lithuanian 
and Lithuanian-Polish translational dictionaries by Rev. Antanas Juška, which we inter-
pret as a kind of texts of culture. These types of sources provide valuable ethnolinguistic 
information for both Lithuanists and researchers of the Polish language. For ethnolinguists 
bilingual dictionary is a place of coexistence of two visions of the world: individual – the 
perspective of lexicographer, and collective – the perspective of collective entities/ lin-
guistic-cultural communities.

Taking into account the view that the translational dictionaries form the textual genre 
and narration about the world, we strive to find answers to two questions:

1. To what extent could the Lithuanian and Polish vocabulary, contained in the mac-
ro- and microstructures of these dictionaries, reconstruct a common mentality of the then 
inhabitants of Lithuania?

2. To what extent does the material disclosed in the dictionaries indicate image of the 
world of the lexicographer himself and, at the same time, present the distinct visions of the 
world embraced by Lithuanians and Poles, that are expressed by the other pragmatic and 
stylistic means, and cultural patterns?

We can interpret more accurately those Lithuanian and Polish components in the struc-
ture of the dictionaries by Rev. Juška, that reflect conceptualization of HUMAN BEING 
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with reference to his/her physicality, psyche and mentality, expressing of emotions, rela-
tion to other/alien, practicing religion and rituals. 
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LORETA VAIČIULYTĖ-SEMĖNIENĖ
Lietuv ių ka lbos ins t i t ut a s

Moksl in ių t y r imų k r ypt ys : morfosintaksė, tipologija, 
valentingumas, semantika.

FUNKCINIS RECIPROKINIŲ 
ŽYMEKLIŲ MONADINĖSE 
KONSTRUKCIJOSE ASPEKTAS

Functional Aspect of Reciprocal Markers  
in Monadic Constructions

ANOTACIJA

Šio straipsnio objektas – reciprokiniai žymekliai, vartojami monadinėse konstrukcijo-
se su reciprokiniais veiksmažodžiais. Remiantis Dabartinės lietuvių kalbos tekstyno (DLKT) 
medžiaga, kalbama apie tai, kas aktualizuojama ir specifikuojama vienu ar kitu reciproki-
niu žymekliu. Išeities tašku imama semantika. Tyrimas parodė, kad reciprokinius žymek-
lius galima skirti kiek kitaip nei ligi šiol, t. y. laipsniškai, ir pagal orientaciją į subjektą 
arba predikatą ir subjektu pasakomų mutuantų skaidą kalbėti apie reciprokinių žymeklių 
hierarchiją. Dažniausiai vartojami į subjektą orientuoti reciprokiniai žymekliai; jais aktu-
alizuojami skirtingai (atskirai : vientisai) suvokiami tarpusavio situacijos dalyviai.
 ESM INI A I ŽODŽI A I:  reciprokinis veiksmažodis, mutuantas, reciprokinė monadinė 

konstrukcija, reciprokinis žymeklis, semantinis parametras. 

ANNOTATION

The object of the article is reciprocal markers used in monadic constructions with recip-
rocal verbs. With the use of the Corpus of the Contemporary Lithuanian Language (CCLL) 
the things actualised and specified by one or another reciprocal marker are discussed. In 
this case, semantics is applied as a starting point. The study revealed that reciprocal mar-
kers can be distinguished in slightly different way than they were before, i.e., gradually, 
and hierarchy of reciprocal markers can be discussed according to the orientation to sub-
ject or predicate and segmentation of mutuants expressed as subject. Subject-oriented re-
ciprocal markers are used the most frequently; they actualise differently understood (sepa-
rately : seamlessly; Lith. atskirai : vientisai) participants of a mutual situation.
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procal marker, semantic parameter. 

1. ĮVADAS

Lietuvių kalbos veiksmažodžiai bendrauti, bendradarbiauti, bičiuliautis, bučiuo-
tis, derėti(s), diskutuoti, (susi)draugauti, ginčytis, kariauti, kovoti, kuždėtis, lenkty-
niauti, muštis, rungtyniauti, sugyventi, su(si)tarti, susižvalgyti, sveikintis, šnabždėtis, 
taikytis, tuoktis, žaisti, varžytis ir pan. yra tarpusavio veiksmo, arba reciprokiniai. 
Vieni jų yra leksiniai reciprokai1 (an. lexical reciprocal) (bičiuliautis (: bičiulis), 
draugauti (: draugas), kovoti (: kova) ir pan.), kiti – gramatiniai2, konkrečiau kal-
bant, refleksyviniai3 (an. reflexive reciprocals) (apsikabinti (: apkabinti), bučiuotis 
(: bučiuoti); muštis (: mušti), tuoktis (: tuokti) ir pan.). Tokiais reciprokiniais veiks-
mažodžiais (predikatais) reiškiamas tarpusavio santykis tarp mažų mažiausiai 
dviejų situacijos dalyvių – mutuantų (an. mutuant)4. Inherentiškai mutuantų 
tarpusavio santykis yra simetriškas. Pavyzdžiui, reciprokinėje konstrukcijoje 
(an. reciprocal construction) Jonukas kalba su Onute tarpusavio santykio dalyviai 

 1 „This term [i. e. lexical reciprocals] used to refer to verbs with inherent reciprocal meaning not 
marked by any derivational means, i.e. to semantically reciprocal verbs without the marker -si-
/-s [...] and verbs with the reflexive-middle marker which does not mark the reciprocal meaning 
(giminiuotis). [...] Formally, lexical reciprocals can be simple (underived) and derived, in which 
case they may be denominal or deverbal derivatives“ (Geniušienė 2007: 658; šiuo klausimu pla-
čiau žr. Nedjalkov 2007: 14–16, 96–101). 

 2 Plačiau apie tai žr. Nedjalkov 2007: 9–12. 
 3 „This term [i. e. reflexive reciprocals] is used here to refer to morphologically marked recipro-

cals derived form non-reciprocal verbs by means of the reflexive-middle marker alone“ (Geniu-
šienė 2007: 658).

  Petronėlė Bernadišienė (Ulvydas, red., 1971: 196) teigia, jog „tarpusavio veiksmo reikšmės san-
grąžiniai veiksmažodžiai (reflexiva reciproca) rodo, kad tuo pačiu laiku du, keli ar daugiau vei-
kėjų veikia vienas kitą“.

  Stasė Krinickaitė Dabartinės lietuvių kalbos gramatikoje (Ambrazas, red., 1996: 288) rašo, kad 
„pagrindinė sangrąžos formanto -s(i) funkcija – apriboti veiksmą subjekto sfera – matyti įvai-
riose sangrąžinių veiksmažodžių reikšminėse grupėse: a) tarpusavio veiksmo: bučiuoti : bučiuo-
tis, barti : bartis“. Evalda Jakaitienė ten pat (Ambrazas, red., 1996: 408) teigia, kad „tarpusavio 
veiksmo sangrąžiniai veiksmažodžiai reiškia, kad veiksmą, nusakytą pamatiniu žodžiu, atlieka 
du veikėjai: tas, kuris buvo pamatinio žodžio subjektas, ir tas, kuris buvo jo objektas, pvz.: bu-
čiuotis (plg. Jonas bučiuoja Oną – Jie (Jonas ir Ona) bučiuojasi), bartis, mylėtis, peštis, sveikintis, su-
sitikti. Tokiems vediniams sangrąžos afiksas prideda semantinį požymį „vienas kitą“ “.

 4 Plačiau apie sąvokas mutuantas resp. reciprokantas (an. mutuant resp. reciprocant), reciprokinis resp. 
simetrinis resp. tarpusavio (reciprocal resp. symmetric resp. mutual) ir jų apimtis žr. Haspelmath 2007.
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(Jonukas, Onutė) pasakomi predikato kalbėti ‘šnekėtis’ dviem atskirais valenti-
niais aktantais: agentą atitinkančiu subjekto vardininku ir netiesioginiu objek-
tu einančia prielinksnio su ir įnagininko konstrukcija, kuri atliepia komitatyvo 
funkciją (Sližienė 1994: 330). Tokios reciprokinės konstrukcijos vadinamos trū-
kiosiomis, arba diadinėmis (an. discontinuous construction, dyadic construction5). 

Kalboje vyrauja tendencija tarpusavio situacijos (an. mutual situation) mutu-
antus reikšti kaip vieną aktantą, t. y. tipiškai atskaitos tašku (an. reference point) 
pasirenkami visi (mažiausiai du) situacijoje dalyvaujantys mutuantai – jų visu-
ma, o ne kuris vienas iš jų (Haspelmath 2007: 2091). Tada dvivalenčio predika-
to abu aktantai sakinyje pasakomi subjektu einančia daiktavardžio ar įvardžio 
daugiskaitos forma arba dviem daiktavardžiais ar įvardžiais, sujungtais sujun-
giamuoju ir6. 1–3 sakiniuose tokia mutuantų visuma kaip kolektyvinis aktantas 
eina agentą atliepiančiu subjektu (žr. Sližienė 1994: 43). Tiksliau kalbant, toks 
agentas sutampa (susilieja) su komitatyvu ir jį galima suvokti kaip komitatyvųjį. 
Čia matyti sintaksinių aktantų mažinimas (an. valence-reduction) (plg. Sližienė 
1994: 330). Šie vartojimo atvejai vadinami vientisosiomis, arba monadinėmis, 
(reciprokinėmis) konstrukcijomis (an. simple construction, monadic construction7).

1)  Jonas, Petras ir Antanas kalbasi. (cituojama pagal Sližienė 1994: 43)
2)  Jie jau ilgai šnekučiavo, jis apsimetinėjo, ir ji neprisivertė pripažinti klaidos, 

jis taip pat nieko nesakė, jiedu lyg niekur nieko kalbėjo toliau. Nuo to laiko 
praslinkę daug metų. DLKT

3)  Vaidina, kad lyg ir nori čia jus sukompromituoti, o išeina jiems labai vaikiškai. 
Mes, jūs ir aš, rimčiau kalbėjome tuo požiūriu. Bet vaikišką piketą, kažka-
da čia darytą (profesionalų požiūriu tai iš viso vaikų darželis), primena kaip 
rimtą faktą. DLKT

Iš 1–3 sakinių matyti, kad kalbamų predikatų komitatyvą atliepiančio argu-
mento pozicija lieka laisva. Ji gali būti užpildoma nevalentiniu – laisvojo nario 

 5 „Discontinuous constructions are those in which the second reciprocant is a non-subject“ 
(Nedjalkov, Geniušienė 2007: 396). „A dyadic construction which creates a symmetric situation 
by placing one participant in a subject NP and another in a comitative phrase“ (Hurst 2010: 290).

 6 Tokiais atvejais Nijolė Sližienė Lietuvių kalbos veiksmažodžių junglumo žodyne paprastai skiria 
atskirą veiksmažodžio valentingumo struktūrą, kur kolektyvinį aktantą atitinkantis sintaksinis 
aktantas, pasakomas daiktavardžių (ar įvardžių) daugiskaitos forma – Nomplur, Juodu tarp savęs 
kariauja dėl pirmenybės (žr., pvz.: Sližienė 1994: 175t, 330, 336, 338, 356, 440; 1998: 178t; 2004: 
221t, 233, 270, 452).

 7 „Simple constructions are those in which both reciprocants are expressed by the subject“ 
(Nedjalkov, Geniušienė 2007: 396). „A monadic construction which groups the participants in 
the relation in the subject NP while losing an object NP“ (Hurst 2010: 290).
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statusą turinčiu reciprokiniu žymekliu (an. reciprocal marker), pavyzdžiui, mo-
nosemantine reciprokine anafora vienas su kitu, daiktavardžio tarpusavyje vie-
tininku, prielinksnine tarp savęs konstrukcija (plg. 4–5 sakinius). Šie recipro-
kiniai žymekliai 5 sakinyje nėra susiję su veiksmažodžio kalbėti ‘mokėti kalbą; 
sugebėti reikšti mintis žodžiais’ valentingumu (žr. Sližienė 1994: 331), bet ko-
munikaciniu požiūriu yra svarbūs. Kalbamieji tarpusavio santykį reiškiantys ir 
jį vienaip arba kitaip aktualizuojantys ir specifikuojantys reciprokiniai žyme-
kliai yra modifikatoriai8, t. y. veiksmažodis jų nereikalauja nei semantiškai, nei 
sintaksiškai (vadinamoji reduplikacija, arba dviguboji tarpusavio santykio raiš-
ka9 (an. reduplication, double reciprocals)).

4)  Atskirai kiekvieno klausiu, koks gyvenimas jį padarytų laimingu, tai paaiškė-
ja, jog vyras jį įsivaizduoja vienokį, o žmona visai kitokį. Tačiau tarpusavyje 
(plg. vienas su kitu, tarp savęs) jie apie tai nesikalba, nekuria bendros vizijos, 
todėl viskas lekia šipuliais. DLKT

5)  Susitikimas buvo jaudinantis, graudus – melodrama. Žodžių nereikėjo. Jie 
vienas su kitu (plg. tarp savęs; tarpusavyje) kalbėjo subtiliais judesiais, tik 
jiems žinoma ženklų kalba, kuri, jei čia staiga būtų atėjęs pašalinis, galėjo pa-
sirodyti mažų mažiausiai keistoka. DLKT

Toliau pagrindinis dėmesys bus kreipiamas į intranzityvinius 4–5 sakinius: 
bus aptariami atvejai, kai atskaitos tašku pasirenkami visi tarpusavio situacijos 
dalyviai, monadinėse konstrukcijose pasakomi subjektu, ir jų tarpusavio santy-
kis arba paties predikato tarpusavio veiksmo reikšmė dar yra aktualizuojama ir 
specifikuojama reciprokiniu žymekliu. Straipsnio tikslas – atsakyti į klausimą, 
kas ir pagal kokius semantinius parametrus aktualizuojama vienu ar kitu reci-
prokiniu žymekliu. Tikslui pasiekti keliami tokie uždaviniai: trumpai paminėti, 
kas kalbamuoju klausimu rašyta (žr. 2 skyrių), išanalizuoti reciprokinių žyme-
klių vartoseną monadinėse konstrukcijose ir nustatyti hierarchinius recipro-
kinių žymeklių tarpusavio santykius (žr. 4 skyrių). Naudojamasi aprašomuoju 
analitiniu ir interpretacijos metodais. Siekiant tikslo remiamasi medžiaga, rink-
ta iš Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Kompiuterinės lingvistikos centre su-
daryto Dabartinės lietuvių kalbos tekstyno (toliau – DLKT) (plačiau žr. 3 skyrių). 

 8 Apie sintaksinių ryšių – valdymo ir modifikavimo, valdinio resp. modifikatoriaus, valdančiojo žo-
džio resp. modifikuojamojo žodžio sampratą, kuria čia remiamasi, plačiau žr. Holvoet, Judžentis 
(2003: 11–35; 2005: 11–38). Ten pat plg. ir tradicinę sintaksinių ryšių tipų apžvalgą.

 9 Tokią aktanto raišką, kai kita forma neteikia jokios naujos informacijos, papildančios predikati-
nio žodžio reikšmę, Dalija Tekorienė (1985: 74) siūlo vadinti sudvigubinta to paties semantinio 
aktanto raiška (pvz.: jiedu priešiški vienas kitam; poros panašios viena į kitą).
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2. RECIPROKINIŲ ŽYMEKLIŲ APRAŠAS 
GRAMATIKOS DARBUOSE

Norint aptarti, kas ir pagal kokius semantinius parametrus aktualizuojama 
reciprokiniais žymekliais, ir nustatyti jų tarpusavio santykius, svarbu paminėti, 
kas apie tai jau sakyta. 

Pavyzdžiui, Petronėlė Bernadišienė Lietuvių kalbos gramatikoje (Ulvydas, 
red., 1971: 198) rašo, kad „tarpusavio veiksmo reikšmės sangrąžiniai veiksma-
žodžiai gali būti vartojami kartu su paryškinamaisiais žodžių junginiais ar žo-
džiais, pvz.: vienas kitą, vienas su kitu, tarp savęs, savo tarpe, tarpusavy ir pan.; šie 
žodžių junginiai ar žodžiai sustiprina dviejų ar kelių veikėjų sąveikos reikšmę, 
pabrėžia glaudesnius pačių veikėjų tarpusavio santykius“. 

Jonas Šukys (1998: 515), aptardamas lietuvių kalbos linksnių ir prielinksnių 
vartoseną, laikosi nuomonės, kad „prielinksnio tarp konstrukcijos kartais reiš-
kia objektą, tiksliau – objektus, tarp kurių yra koks neatitikimas, vyksta konf-
liktai ar bendravimas. [...] Konfliktą ar bendravimą gali reikšti ir posakis tarp 
savęs. [...] Tokiam tarp savęs yra sinonimiškas apstabarėjęs vietininkas tarpusa-
vy(je), plg. Pasitarė tarp savęs – Pasitarė tarpusavyje.“ „Toks vietininkas sakiny-
je eina būdo aplinkybe. [...] Bet ir jie [būdo vietininkai tarpusavyje] turi kokių 
nors, kartais kalbai net įprastesnių pakaitalų. Moterys [...] ėmė tarpusavyje (plg. 
tarp savęs, viena su kita) šnibždėtis“ (Šukys 1998: 300). Kitais žodžiais kalbant, 
J. Šukys, panašiai kaip Elena Valiulytė Lietuvių kalbos gramatikoje (Ulvydas, red., 
1976: 75, 105), skiria objektinius santykius žyminčią tarp savęs konstrukciją ir 
(būdo) aplinkybę tarpusavyje. Autorius (Šukys 1998: 515) mano, kad „posakiu 
tarp savęs nereikėtų piktnaudžiauti, ypač kai jis dubliuoja sangrąžinę veiksma-
žodžio formą ir kai iš sakinio aišku, kokius veikėjus ir kaip sieja veiksmas“. 

Emma Geniušienė (2007: 669t), aptardama lietuvių kalbos reciprokines 
konstrukcijas, laikosi nuomonės, kad, pavyzdžiui, konstrukcijoje seserys pasi-
bučiavo viena su kita reciprokinė anafora viena su kita veikiau pabrėžia refleksy-
vinio reciproko reikšmės komitatyvųjį komponentą. Tarpusavio komponento 
emfazei (an. emphasis), pasak jos, pasirenkamas reciprokinis žymeklis tarpusa-
vyje arba tarp savęs10.

Čia aiškėja, kad vieni autoriai (pavyzdžiui, P. Bernadišienė) reciprokinius žy-
meklius mini bendrai ir kreipia dėmesį į jų semantinę sąsają, t. y. orientaciją11, 

 10 Plg.: „Explicit expresions of the reciprocal meaning are the phrases tarpusavyje/tarp savęs [...] 
containing the reflexive pronoun save, and savo tarpe [...], but they can be used with reciprocal 
verbs (formally reflexive and lexical) exclusively, to intensify or specify the reciprocal meaning; 
e. g: Mes baramės tarpusavyje. Jie draugauja tarpusavyje“ (Geniušienė 2007: 636t).

 11 Orientacijos terminas vartojamas pagal Holvoet 2009: 99.
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su subjektu pasakomais mutuantais, kiti skiria juos sintaksiškai ir / arba seman-
tiškai: t. y. papildinio (objekto) vienas su kitu12, tarp savęs vs. aplinkybė tarpusa-
vyje (pavyzdžiui, J. Šukys, E. Valiulytė); orientuotas į subjektą vienas su kitu ir 
orientuotas į predikatą tarp savęs, tarpusavyje (plg. E. Geniušienė). Pripažįstama 
(J. Šukys), kad funkciškai reciprokinis žymeklis tarpusavyje gali priartėti prie 
tarp savęs. 

Adelė Valeckienė, aptardama įvardžius Lietuvių kalbos gramatikoje (Ulvydas, 
red., 1965: 696; plg. Ambrazas, red., 1996: 26913), rašo, kad „įvardžių poros 
vienas... kitas [...] nurodo du vienas nuo kito atribotus neapibrėžtus daiktus ar 
ypatybes, taip pat daiktų ar ypatybių grupes.“ Tokiais atvejais, kai šie tarp savęs 
susiję įvardžiai turi skirtingų linksnių formas ir vartojami su prielinksniais, be 
nurodytosios atskiriamosios neapibrėžiamosios reikšmės, jie dar įgauna papil-
domas reikšmes, išplaukiančias iš tų linksnių ir prielinksnių funkcijų. „Pavyz-
džiui, šios rūšies įvardžiai, išreikšti vienas vardininko, kitas galininko linksniu, 
gali turėti papildomą tarpusavio ryšio reikšmę (Vienas kitą veja). [...] Jau visi rūkė, 
kalbėjosi vienas su kitu“ (Ulvydas, red., 1965: 697t). 

Albertas Rosinas (1996: 135), išsamiai aprašydamas įvardžius, atkreipia dė-
mesį į tai, kad „tam tikrais atvejais galima reciprokinių [vienas su kitu] ir san-
grąžinių įvardžių neutralizacija. [...] Tarp + savęs gali pakeisti reciprokinio įvar-
džio įnagininko formą, plg.: Ten jie (...) tarp savęs ar su Ona pasišnekučiuodavo; 
Vieni pritarė, kiti neigė ir ginčijosi tarp savęs. Tačiau kalbamoji neutralizacija, nors 
ir rodo sangrąžinių ir reciprokinių įvardžių semantinį panašumą, yra retoka.“ 
Paprastai vienaskaitos reciprokinių įvardžių vienas su kitu formos skaido aibę, 
susidedančią iš dviejų elementų ir rodo tų elementų santykį. „Tačiau vienaskai-
tinėmis formomis skaidomos ir tokios aibės, kurios susideda daugiau kaip dvie-
jų elementų. [...] visos rašto dalelės derinosi viena su kita.“ 

Taigi semantiškai reciprokinis žymeklis tarp savęs gali būti artimas recipro-
kinei anaforai vienas su kitu ir / arba jam artimas gali būti reciprokinis žymeklis 
tarpusavyje. Be tokių sinonimiškumo atvejų, kiekvienas reciprokinis žymeklis 
turi savo tipišką funkciją. Tais atvejais, kai vartojama reciprokinė anafora vie-
nas su kitu (plg. 5 sakinį), ja aktualizuojami atskiri subjektu pasakyti tarpu-
savio situacijos dalyviai. Čia relevantiškas yra skaidos parametras. Kas pagal 
jį aktualizuojama reciprokiniais tarp savęs, tarpusavyje, bus kalbama toliau (žr. 
4 skyrių). Apibendrinant tai, kas iki šiol sakyta, svarbu, kad minėtieji autoriai, 

 12 Plg.: „Papildiniu eina įvardžiai vienas kitas, vienas antras, kai jų antrasis dėmuo yra netiesioginis 
linksnis (kartais su prielinksniu), o pirmasis – vardininkas. [...] Duktė ir tėvas vengė vienas su kitu 
susitikti“ (Valiulytė in: Ulvydas, red., 1976: 479).

 13 Plg.: „Atskiriamieji [įvardžiai] nurodo neapibrėžtus, bet vienus nuo kitų atskirtus bei atribotus 
daiktus (asmenis, bendrus reiškinius) ar ypatybes“ (Ambrazas, red., 1996: 269).
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be sinonimiškumo atvejų, semantiniu požiūriu reciprokinius žymeklius ski-
ria skirtingai: aptariamieji žymekliai yra orientuoti į subjektą (P. Bernadišienė), 
orientuoti į subjektą yra reciprokiniai vienas su kitu, tarp savęs, o į predikatą – 
reciprokinis žymeklis tarpusavyje (E. Valiulytė, J. Šukys, A. Rosinas), orientuo-
ta į subjektą yra reciprokinė anafora vienas su kitu, į predikatą – žymekliai tarp 
savęs, tarpusavyje (E. Geniušienė). Kitais žodžiais kalbant, matyti nuomonių 
skirtumai, ką – subjektą resp. predikatą – aktualizuoja ir specifikuoja kalbamie-
ji reciprokiniai žymekliai. 

Nicholas Evans, Stephen C. Levinson, Alice Gaby ir Asifa Majid (2011: 31–
33), išsamiai nagrinėdami reciprokinius veiksmažodžius semantinės tipologijos 
aspektu, skiria penkis semantinius tarpusavio situacijos parametrus, turinčius 
(galinčius turėti) įtakos vienų ar kitų reciprokinių konstrukcijų vartojimui: tai 
(a) dalyvių skaičius (du vs. daugiau nei du); (b) dalyvių konfigūracija (an. con-
figuration)14, (c) simetrija (simetriškas vs. asimetriškas); (d) laikas (an. temporal 
organisation) (vienalaikis vs. sekos arba abu (t. y. nepritaikomas)), (e) situacijos, 
arba įvykio tipas (an. action or situation type; event-type). Kalbininkų nuomone, 
tipiškoje tarpusavio situacijoje, reiškiamoje, pavyzdžiui, konstrukcija Jonukas ir 
Onutė apsikabino vienas su kitu, dalyvauja du (Jonukas, Onutė) mutuantai. Tokia 
monadine konstrukcija pasakomas kompleksinis įvykis (an. complex event; a join 
action or plurality of events), kurį sudaro dvi vienalaikės (tuo pačiu metu, kai Jo-
nukas apkabino Onutę, Onutė apkabino Jonuką), simetriškos (tai, ką daro Jo-
nukas Onutei, Onutė daro Jonukui) ir draugės̃ (sudėtų argumentų; an. conjoined 
argument) (tai, ką daro Jonukas ir Onutė, jie daro kartu) propozicijos (an. two 
sub-events). Tarp tokių mutuantų yra stipri (an. strong)15, poros (an. pair)16 konfi-
gūracija. Be šių, minėtieji autoriai dar skiria grandinės (an. chain)17, radialinę (an. 

 14 „The [...] parameter configuration comes into operation once multiple participants are involved, 
since then the possible permutations of who acts on whom can also vary“ (Majid, Evans, Gaby, 
Levinson 2011: 31).

 15 „Where all participants act on each other symmetrically the event is fully saturated“ (Majid, 
Evans, Gaby, Levinson 2011: 31).

 16 „A and B, and likewise C and D, could be in strong symmetrical interaction, but with no inte-
raction between the pairs“ (Majid, Evans, Gaby, Levinson 2011: 32t). 

 17 „A could act on B who could act on C who could act on D, resulting in a linear series of events“ 
(Majid, Evans, Gaby, Levinson 2011: 32t).
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radial) 18, samplūdžio (an. melee)19 ir žiedo (an. ring)20 konfigūracijas. 
Nagrinėdama lietuvių kalbos reciprokines konstrukcijas E. Geniušienė 

(2007: 669t) teigia, kad su leksiniais reciprokais, implikuojančiais tik du mutu-
antus (žr. 6–8 sakinius) arba tik daugiau nei du (žr. 9–11 sakinius), reciprokinė 
anafora vienas su kitu yra redundantinė ir todėl paprastai nevartojama. Su kitais 
leksiniais reciprokais, pavyzdžiui, bendrauti, draugauti, giminiuotis; lenktyniau-
ti, rungtyniauti, kovoti, kariauti ir pan., vienaskaitos arba daugiskaitos vienas su 
kitu formos vartojamos specifikuoti tarpusavio situacijos dalyvių skaičių (pvz.: 
Jie draugauja vienas su kitu / vieni su kitais; dar plg. 12–13 sakinius). Vienaskai-
tos arba daugiskaitos vienas su kitu iš esmės galimas ir su refleksyviniais reci-
prokais; bet jie esą vartojami tik labai retais atvejais: kai būtina, t. y. norima, 
pabrėžti (plg. 14–16 sakinius). Reciprokiniai žymekliai tarpusavyje, tarp savęs 
taip pat galį pabrėžti du ir daugiau tarpusavio situacijos mutuantų (pvz.: Visi 
suėję giminiuojasi tarpusavyje; Giminės retai tuokiasi tarpusavyje; Jiedvi barasi tarp 
savęs; bet: *Jie pasibučiavo tarp savęs; *Jie susituokė tarpusavyje; *Paukščiai buria-
si (telkiasi) tarpusavyje); jie dažniausiai vartojami su refleksyviniais reciprokais, 
turinčiais reikšmę ‘barti vienas kitą’ (barasi, pjaunasi, mušasi, graužiasi) ar ‘kal-
bėti, šnabždėti vienas kitam’ (kalbasi, pasišnibždėjo) (Geniušienė 2007: 670; plg. 
17–20 sakinius). 

Taigi lietuvių kalbos pagrindu matyti, kad, be minėtų išimčių, tarpusavio 
situacijos dalyvių skaičius nedaro įtakos reciprokinių žymeklių pasirinkimui. 
Atsižvelgiant į tai, kas trumpai referuota, toliau (žr. 4 skyrių) ieškoma atsakymo 
į klausimą: kas turi daugiau įtakos ir kas yra kalbamaisiais žymekliais (labiau) 
aktualizuojama?

6)  Gamtos mylėtojai išmoko gulbes auginti ne tik vasarą, bet ir žiemą. Jie nuėjo 
dar toliau: namų sąlygomis gulbės poravosi, krovė lizdus, augino jauniklius. 
DLKT

7)  Visi aktoriai ilgainiui toje J. Miltinio studijoje poravosi, tuokėsi ir krikštijo 
vienas kito vaikus – nuo šito neįmanoma apsisaugoti, nebent tai būtų studi-
ja-vienuolynas. DLKT

 18 „Sentence [The theacher and her pupils intimidated one another] is ambiguous, but in one of its 
readings the teacher intimidates each of her pupils and vice versa, but no intimidation obtains 
between pairs of students“ (Evans, Levinson, Gaby, Majid 2011: 8).

 19 „A and C could each act on D who alone acts on C, etc.“ (Majid, Evans, Gaby, Levinson 2011: 
32).

 20 „Each participant [ in: The children chased each other round in a ring] is both chased and a cheser, 
but the is no pair within which a symmetrical relation holds“ (Evans, Levinson, Gaby, Majid 
2011: 8).
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8)  Publika siurbė kokteilius, poravosi, klausėsi klastingos muzikos ir greitai 
girtėjo. DLKT

9)  Mano kursui artėja paskutinės studijų dienos. Jaučiausi visai laiminga, kad 
man jos pasibaigs tik po metų. Bet kas čia? Konservatorijos vestibiulyje bū-
riuojasi mano du brangieji Vytautai, Rita Kučinskaitė ir...Gražina Ru-
čytė – mano išsvajotas pianistės idealas! DLKT

10)  Jogos poza sėdi vyras. Japonas ar kinietis? O šalia lango – drobė, ne tik kopi-
ja: Mozė džiaugiasi Dievo įstatymais. Smilksta kalnas. Pašlaitėje būriuojasi 
žmonės. DLKT

11)  Aušta šilta ankstyvo rudens diena. Iš po rusvėjančių smilgų kuokštų išlenda 
kurapkos, ant pliktelėjusių kalnelių būriuojasi gandrai. Ir žolė po kojomis 
beveik nežiba – sumindyta, dulkėta, išblukusi. DLKT 

12)  Grįždamas namo Gausas klausė savęs, ar ateis kada nors diena, kai žmonės 
bendraus vieni su kitais nemeluodami. DLKT

13) Kaip tik todėl skirtingi žmogaus paveikslai netveria greta kits kito, būdami 
vienas su kitu nesusiję, bet pagrįstai vienas su kitu kovoja. DLKT

14)  Mirusiuosius toliau degino, laidojo sudegintus be įkapių, kapus supo akmenų 
vainikais, kurie jungėsi vienas su kitu, arba laidojo toliau pilkapiuose, vis 
dažniau užkasdami mirusius nedegintus, į kapus dėdami metalinių papuošalų. 
DLKT

15)  Armando išgirdęs, kad nepažįstamasis su juo sveikinasi, nesudvejojęs padarė 
tą patį. „Mano gimtinėje ši šventė švenčiama. Žmonės sveikinasi vieni su 
kitais, tačiau aš nežinau iš kur kilusi tokia tradicija. Gal jūs galėtumėte papa-
sakoti?“, – klausė panamietis. DLKT

16)  Vaikšto maži žmonės kaip paukštukai po žemę ir auga. O kaip auga, turi būti 
visų mūsų rūpestis. Tačiau puolam, kaupiam, draskomės vieni su kitais dėl 
niekų, o tuos mažus žmones kartais ir pamirštam. DLKT

17)  Čirškė namuos žadintuvai, knarkė seniai, čiureno į lovas vaikai, glamonėjosi 
vyrai ir moterys. Ėjo gyvenimas. DLKT

18)  Pašoko keletas varpinėn, paėmė ant rankų skaitytoją, nunešė žemėn ir už 
šventoriaus nešiojo, džiaugsmingai rėkaudami. Kiti tarp savęs glamonėjosi, 
iš džiaugsmo verkdami bučiavosi, kiti užtraukė giesmę: Linksmą dieną aptu-
rėjom, kurios nuo seno norėjom... DLKT

19)  Spaudoje buvo šiurpu skaityti apie tai, kad rusų aviacija bombardavo ir savų-
jų pozicijas, o tankai susišaudydavo tarpusavyje. Įdomu ir tai, kad racijos 
ryšiai veikia tomis pačiomis bangomis, kitaip sakant, rusai gali klausytis čečė-
nų, o pastarieji – rusų komandų. DLKT

20)  44 dalyvės rungtyniavo šveicariška sistema (10 ratų). Kiekviena pora tarp 
savęs žaidė (plg. tarpusavyje; vs. viena su kita) po dvi partijas – baltosiomis 
bei juodosiomis figūromis. DLKT
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3. EMPIRINĖS MEDŽIAGOS ŠALTINIS  
IR ATRANKA

Straipsnio pagrindas – 1111 pavyzdžių, kur monadinėse konstrukcijose su 
reciprokinių veiksmažodžių (žr. 1 skyrių) visų laikų ir asmenų finitinėmis ar 
nefinitinėmis (dalyvių, bendraties) formomis vartojami reciprokiniai žymekliai 
viena su kita, vienas su kitu, vienos su kitomis, vieni su kitais, tarp savęs, tarpusavyje, 
savitarpyje, abipusiai, abipusiškai, savitarpiškai. 

Empirinė medžiaga rinkta iš DLKT, kurio didžiąją dalį sudaro rašytinės, 
dažnai redaguotos kalbos tekstai. Tekstai yra įvairių žanrų (publicistikos, gro-
žinės, negrožinės ar administracinės literatūros). Sakytinės kalbos pavyzdžių 
ten yra akivaizdžiai mažiau. Sakiniai su reciprokiniais veiksmažodžiais eiliš-
kumo tvarka atrinkti į DLKT išplėstinės paieškos laukelį įrašius, pavyzdžiui, 
tarpusavyje (naudojamas paieškos kriterijus sutampa) arba, pavyzdžiui, vienas su 
(naudojamas paieškos kriterijus frazė) bendrai, t. y. neskirstant pagal funkcinius 
stilius, kalbos atmainas ar pan. Taigi klausimas, ar, pavyzdžiui, vienų ar kitų 
reciprokinių žymeklių vartojimas koreliuoja su funkciniais stiliais, lieka atviras. 
Paieškos metu DLKT rasta 7060 vartosenos atvejų su tarpusavyje, 845 pavarto-
jimo atvejai su tarp savęs, 401 vieni su kitais atvejų, 1079 – vienas su kitu, 52 atve-
jai su vienos su kitomis ir 653 pavartojimo atvejai su viena su kita. Iš jų su kal-
bamaisiais veiksmažodžiais atrinkta 317 sakinių su tarpusavyje, 190 tarp savęs 
sakinių, 215 sakiniai su vieni su kitais ir 8 su vienos su kitomis, 191 vienas su kitu 
sakinių bei 174 sakiniai su viena su kita. Remiantis žodynuose teikiama daik-
tavardžio tarpusavis reikšme ‘abipusiškumas, savitarpis’21, DLKT ieškota ir se-
mantiškai susijusių savitarpyje, savitarpiškai, abipusiškai, abipusiai vartosenos. Su 
šiais reciprokiniais žymekliais rasta pavienių pavyzdžių. Atsižvelgus į minėtą 

 21 Plg., DŽe: tarpùsavis (1) abipusiškumas, savitarpis: Jie šnekasi ~yje (tarp savęs). savtarpis (1) 
sąsaja tarp asmenų, grupių ir pan., tarpusavis, abipusiškumas: Gerai sugyveno ~yje.

  LKŽe: tarpusavis sm. (1) abipusiškumas, savitarpis: Mes, pasidavę rankas, prisiekėme tvirtai lai-
kytis tarpusavy draugystės J.Balč. Pirmą turo dieną abi mūsų respublikos komandos susitiko tarpusa-
vyje sp. savitarpis sm. (1) tarpusavis, abipusiškumas: Jų savìtarpio santykiai tam žmogui nerūpėjo J.
Jabl. Tenai ir vyrai, ir moterys savìtarpy lenkiškai kalba Rd. Savìtarpyje bartis NdŽ. Savìtarpė[je] anie 
(vaikai) kitaip šneka DūnŽ. Bet savitarpy puikybės iki sočiai mums gana Mair. | Savitarpio reikšmės 
sangrąžiniai veiksmažodžiai irgi yra intranzityviniai, nes jais reiškiamas veiksmas abipusiškai pereina 
iš vieno subjekto į kitą LKGII185.

  abipusiškumas sm. (2) BŽ305 → abipusiškas: Pareigų abipusiškumas TTŽ. abipùsiškas, -a adj. 
(1) abipusinis, tarpusavio: Abipusiška meilė rš. abipusiškai adv.: Liaukos abipusiškai vienos kitas 
reguliuoja rš. savìtarpiškas, -a adj. (1) būdingas savitarpio santykiams: Bendras savitarpiškas gy-
venimas rš. savitarpiškai adv. Savitarpyje daug kas savitarpiškai dovanojama FT. Savitarpiškai vie-
nareikšmis atitikimas SkŽ284.
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J. Šukio nuomonę, kad vartojant sangrąžinius tarpusavio veiksmo veiksma-
žodžius nereikėtų piktnaudžiauti reciprokiniu žymekliu tarp savęs, ir kitokią 
E. Geniušienės (žr. 2 skyriuje), atrodė aktualu pasidomėti, ar tai turi įtakos reci-
prokinių žymeklių vartojimui. Sangrąžiniai predikatai, kurie sudaro 58,4 proc. 
(646 sakiniai) visų aptariamų sakinių, atskirti nuo nesangrąžinių – 41,6 proc. 
(461 sakinys). Turima medžiaga pasiskirsto taip, kaip matyti 1 lentelėje. 

1 LENTELĖ. Reciprokiniai žymekliai monadinėse konstrukcijose

Reciprokinis 
žymeklis 

Reciprokinis veiksmažodis 
Sakinių skaičius

sangrąžinis nesangrąžinis
Vienas su kitu 117 (61,3 %) 74 (38,7 %) 191 (100 %)
Viena su kita 95 (54,6 %) 79 (45,4 %) 174 (100 %)
Vieni su kitais 141 (65,6 %) 74 (34,4 %) 215 (100 %)
Vienos su kitomis 3 (37,5 %) 5 (62,5 %) 8 (100 %)
Tarp savęs 127 (66,8 %) 63 (33,2 %) 190 (100 %) 
Tarpusavyje 156 (49,2 %) 161 (50,8 %) 317 (100 %)
Savitarpyje 4 (57,1 %) 3 (42,9 %) 7 (100 %)
Savitarpiškai – 2 (100 %) 2 (100 %)
Abipusiai 3 (75 %) 1 (25 %) 4 (100 %)
Abipusiškai – 3 (100 %) 3 (100 %)
Iš viso 646 (58,1 %) 465 (41,9 %) 1111 (100 %)

2 LENTELĖ. Reciprokiniai žymekliai monadinėse konstrukcijose

Reciprokinis 
žymeklis 

Reciprokinis veiksmažodis Sakinių skaičius

sangrąžinis nesangrąžinis

Vienas su kitu (vns. ir 
dgs., vyr. ir mot. g.)

356 (60,5 %) 232 (39,5 %) 588 (100 %)

Tarp savęs 127 (66,8 %) 63 (33,2 %) 190 (100 %) 
Tarpusavyje 156 (49,2 %) 161 (50,8 %) 317 (100 %)
Savitarpyje 4 (57,1 %) 3 (42,9 %) 7 (100 %)
Savitarpiai – 2 (100 %) 2 (100 %)
Abipusiai 3 (75 %) 1 (25 %) 4 (100 %)
Abipusiškai – 3 (100 %) 3 (100 %)
Iš viso 646 (58,4 %) 465 (41,6 %) 1111 (100 %)
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Sudėję visas monadines konstrukcijas su vienaskaitos ir daugiskaitos formų 
vyriškosios ir moteriškosios giminių vienas su kitu, turime apibendrintą 2 duo-
menų lentelę, kurioje matyti, kad reciprokinius žymeklius vienas su kitu ar tarp 
savęs renkamasi kiek dažniau su sangrąžiniais, o tarpusavyje su nesangrąžiniais 
veiksmažodžiais. Vargu ar tai relevantiška. Reciprokinių žymeklių vartojimui 
(pasirinkimui) įtaką daro kitos priežastys. Kita vertus, iš lentelės akivaizdu, 
kad kalbos vartotojas reciprokinius žymeklius savitarpiškai, abipusiškai, abipu-
siai renkasi pavieniais atvejais. Kitaip sakant, retai kada aktualizuojamas ir spe-
cifikuojamas predikatu pasakomo tarpusavio veiksmo reiškimosi būdas. 

4. RECIPROKINIAI ŽYMEKLIAI  
PAGAL SEMANTINIUS PARAMETRUS

Minėta (žr. 2 skyriuje), kad semantiškai reciprokiniai žymekliai gali būti 
artimi: reciprokinis žymeklis tarpusavyje gali būti sinonimiškas žymekliui tarp 
savęs, o pastarasis – reciprokinei anaforai vienas su kitu. Atkreiptas dėmesys į 
skaidos parametrą, pagal kurį reciprokinė anafora vienas su kitu skaido iš dviejų 
ar daugiau narių susidarančią aibę ir nurodo jos narius kaip atskirus. 

Pagal skaidą panagrinėkime tolesnius DLKT sakinius. Pavyzdžiui, 21–22 sa-
kiniuose reciprokinė anafora viena su kita aktualizuoja du atskirus (pavienius) 
subjektu pasakomus mutuantus. Daugiau nei dviejų atskirai suvokiamų mu-
tuantų, pasakomų subjektu, aktualizavimas matyti ankstesniuose (12–16) sa-
kiniuose (dar žr. toliau). 23 sakinyje reciprokine anafora vieni su kitais aktua-
lizuojamas dviejų atskirų – tėvų ir vaikų – grupių tarpusavio santykis vienos 
su kita, o reciprokiniu žymekliu tarp savęs – kiekvienos atskiros (tėvų, vaikų) 
grupės pavienių (atskirų) dalyvių tarpusavio santykis (dar plg. 20 sakinį; žr. to-
liau). Žiūrėdami į 24 sakinį galime kalbėti apie reciprokinio žymeklio tarp sa-
vęs dvireikšmiškumą: arba jis sinonimiškas reciprokinei anaforai vienas su kitu, 
arba juo, kaip ir 25 sakinyje, pabrėžiami subjektu pasakomi du mutuantai kaip 
grupė. Tarpusavio santykiui subjektu pasakomoje mutuantų grupėje, kur pats 
tarpusavio santykio dalyvių atskirumas nėra arba yra mažiau aktualu ir tokia 
grupė suvokiama kaip labiau uždara (an. bounded set) (pavyzdžiui, tremties vai-
kų), specifikuoti ir pabrėžti renkamasi ir tarp savęs 26–27 sakiniuose. Veikiau-
siai tarpusavio santykį uždaroje mutuantų grupėje (keturių Benettonų) aktuali-
zuoja tarpusavyje 28 sakinyje. Jei taip, vadinasi, ir 29–30 sakiniuose vartojamą 
žymeklį tarpusavyje galime interpretuoti kaip semantiškai susijusį su subjektu 
pasakomais dviem mutuantais: reciprokiniu tarpusavyje (gali būti) aktualizuo-
jama (ir) uždara dviejų mutuantų grupė (žr. toliau). 
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Taigi subjektu pasakomų mutuantų suvokimas turi įtakos reciprokinių žy-
meklių vartojimui: reciprokinė anafora vienas su kitu aktualizuoja kiekvieną 
tarpusavio situacijos dalyvį atskirai, reciprokiniai žymekliai tarp savęs, tarpusa-
vyje – visus (du ar daugiau) dalyvius labiau uždarai arba uždarai – kaip tam ti-
krą mažiau skaidžią grupę. Kitaip tariant, skaidos parametras yra relevantiškas 
reciprokinių žymeklių vartojimui. Galėtume manyti, kad reciprokinių žyme-
klių tarp savęs, tarpusavyje vartojimui, pavyzdžiui, 24, 26, 28 sakiniuose galbūt 
kiek įtakos turi ir sintaksinė distribucija: greta vartojama prielinksnio su kons-
trukcija, plg.: ?Jie daugiau bendrauja ne su kitais, o vieni su kitais. Tačiau 31 saki-
nio pagrindu turime pripažinti, kad jos įtaka nėra esminė.

21)  Tyla sukaktuvinių renginių šurmulys. Bet, kita vertus, gal ir gerai. Ne dėl to, 
kad poezija ir logika nebūtinai viena su kita dera. Kartais prasmingiau ra-
šyti, kai esi kupinas įspūdžių. DLKT 

22)  Ir vis dėlto visada būna taip, kad dvasia ir materija kovoja viena su kita. 
Dar Espronceda yra pasakęs tokius žodžius: Gyvenime žmogus ramus nebūna: 
Per daug jis turi sielos arba kūno. DLKT

23)  Yra šeimų, kur tėvai ir vaikai kalba ne vieni su kitais, bet tarp savęs. 
DLKT

24)  Du piemenys, tarp savęs buitiškai kalbėdamiesi, pasakoja apie Išganytoją 
ir jo Motiną, arba tarsi vienas su kitu rungdamiesi, apdainuoja Kūdikėlį ir 
Mergelę. DLKT

25)  Juo mažiau sutuoktiniai kalbasi tarp savęs (plg. vienas su kitu), juo labiau 
didėja nusivylimas ir atsiranda „kalbos barjeras“. Nebenorima būti kartu. Įsi-
gali visiška ramybė. DLKT

26)  Aš tik pastebiu, kad tie tremties vaikai yra lyg kokia atskira jaunimo dalis: jie 
niekur per daug nesireiškia, daugiau bendrauja ne su kitais, o tarp savęs. Ir 
tas jų bendravimas daug tylesnis, ne toks kaip visų šitų. DLKT

27)  XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje visoje Lietuvoje bežemių, neturtingų šei-
mų vaikai tuokdavosi tarp savęs (plg. tarpusavyje), nes kaimo bendrijoje 
dar buvo ryškus socialinis susiskirstymas. Neturtingos merginos neturėjo jokio 
pasirinkimo22. DLKT

 22 Plg. rusų kalbos duomenis: „If, however, the predicate is predisposed to denote situations with 
only two participants, its co-occurence with meždu soboj apparently turns out to be awkwards; 
cf.: *Oni pocelovalis̕ (poznakomilis̕ , poženilis̕ ) meždu soboj. Elimination of such quantitative 
restrictions (for example, by virtue of the addition of a distributive sense) would make these 
combinations quite possible; cf.: Oni vse perecelovalis̕ (pereznakomilis̕ , pereženilis̕ ) meždu soboj“ 
(Knjazev 2007: 689–690).
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28) Nė vienas iš keturių Benettonų, firmos įkūrėjų, nelankė koledžo, nebaigė spe-
cialių prekybos, dizaino mokslų. Jie ir šiandien tarpusavyje (plg. tarp savęs) 
bei su senaisiais kompanijos darbuotojais kalba vietiniu dialektu, o ne taisy-
klinga italų kalba. DLKT

29) Mane vis ramina: „Atsipalaiduok. Jei teks – kalbėk bet ką savo kalba, nutai-
sęs Mussolinio miną. Grimasos visada gelbsti“. Meksikiečių pora kuždasi 
tarpusavyje (?vienas su kitu). Aš įtariu, jog jie kadaise skaitė Lorcą. DLKT

30) Ir antras tylesnis, verkiantis balsas pritardamas: – Bet kur mano ryžiai? Vieš-
patnieji, tai kurgi mano ryžiai? Gapalapataka ir teisėjas pasišnabždėjo 
tarpusavy, ir keli tarnai nusileido nuo terasos. – Apie kokią Kunti jis ten 
rėkia? – pasiteiravo viens iš puodžių. – Jie vengia šviesos ir maino į ryžius? 
DLKT

31) Pasidalinę į grupes, šniukštinėjo po apgriuvusias cerkves ir celes; rovė ridikus 
iš vienuolyno daržo, ginčijosi su juos vedžiojančiomis vienuolėmis ir vieni 
su kitais. Dvidešimt vienuolių, senyvų ir visai jaunučių, priėmė svečius lyg 
neišvengiamą Dievo siųstą išbandymą. DLKT

Skaidos parametro svarba raiškai matyti ir iš vietos ar laiko reikšmių ap-
rašų. Jonas Kilius (1977: 45), aptardamas linksnių ir prielinksnių orientacinių 
reikšmių23 struktūrą, atkreipia dėmesį į tai, kad vietininkui ir čia aptariamam 
prielinksniui tarp relevantiškas yra vidaus požymis. Jis teigia, kad vietininku 
(pavyzdžiui, statinėje) „žymimas neskaidaus orientyro (jei daugiskaita – kiek-
vieno daikto) vidus, eliminuojant išorę, o prielinksnio tarp orientacinė reikšmė 
lyg hibridinė – kartu ir vidus, ir išorė; vidus ta prasme, kad reiškiama skaidaus 
orientyro apribota erdvė, o išorė, kad apribotoji erdvė yra orientyrą sudarančių 
objektų išorėje“ (plg. Valiulytė 1995: 7tt). Kalbininko (Kilius 1997: 46) nuomo-
ne, pagal bendrą – vidaus požymį vietininkas „gali kontekste gauti reikšmę tarp, 
kai a) orientyras – vienas skaidus objektas – reiškiamas daugiskaitiniu daikta-
vardžiu (Duryse pasirodė Dovydoniai; Stovi tarp durų); b) kai daugiskaita reiškia-
ma vienarūšių objektų sankaupa, bent iš dalies laikoma viena visuma, turinčia 
tūrį (Lapuose cvaksojo mėlynos uogų kekės; Tarp jų (medžio lapų) geltonavo vaisiai 
aukso)“ 24. 

E. Valiulytė (1995: 10), detalizuodama vietos raišką, polemizuoja su J. Kiliu-
mi (1977) ir mano, kad vietos linksnių ir prielinksnių konstrukcijų priešprieša 

 23 „Orientacine reikšme vadinama reikšmė, nusakanti, kokioje vietoje orientyro atžvilgiu yra, bu-
vo ar bus subjektas – orientyro viduje, išorėje, viršuje, šone ir pan.“ (Kilius 1977: 40).

 24 Panašios nuomonės laikosi ir E. Valiulytė (1995:120; dar plg. Šukys 1998: 277): „Kai kurių 
daiktavardžių daugiskaita, žyminti vienarūšių daiktų sankaupą, taip pat gali būti pakaitomis 
vartojama su prielinksniu tarp ir vietininku.“ 
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pagal „vietos bendrumo / pašalio“ reikšmes yra visuotinė. Todėl pastaroji, kaip 
ji teigia, esanti parankesnė už J. Kiliaus siūlytą „vidaus / išorės“ priešpriešą. 
Priešpriešos „vietos bendrumas / pašalys“ pagrindu (Valiulytė 1995: 8) vidaus 
vietininkas, kuriuo „dažniausiai reiškiama ko nors buvimo vieta daikto (orienty-
ro) viduje, jo ribose“ (t. p.: 11), yra opozicinis tarp konstrukcijai, žyminčiai buvi-
mo vietą, apribotą iš dviejų ar kelių pusių. Toks vidaus reikšmės vietininkas gali 
būti sinonimiškas tarp + kilm.: stovi tarp vartų / vartuose (t. p.: 13, 11825). To-
kiame kontekste daiktavardis vartai savo reikšme atitinka sudurtinį žodį tarpu-
vartė: „jų vietininkas gali atstoti minėtas formas, pvz.: [...] Markauskas nuėjo, o 
ji liko viena tarpuvartėje (/ vartuose / tarp vartų)“ (Valiulytė 1995: 119, plg. 1998: 
100t). Nors „konstrukcijų tarp durų, vartų ir vietininkų skirtumas sunkiau suvo-
kiamas: vis tik prielinksnis tarp akcentuoja daiktavardžiu žymimo erdvės tarpo 
šonines ribas (t. y. rodo suskaidytą erdvę), o vietininkas nurodo tik vertikalią 
plokštumą, kaip apibrėžtą erdvę. Apskritai daugiskaitos vietininku nurodomi 
daiktai suvokiami kaip jų užimama vieta (ta prasme vientisa), o prielinksnio 
tarp konstrukcija žymima vieta perteikiama kaip suskaidyta (šakose / tarp šakų 
čiulba paukščiai)“ (Valiulytė 1995: 121; plg. 1998: 102–104)26. 

J. Šukys (1998: 283), nagrinėdamas lietuvių kalbos linksnių ir prielinksnių 
vartoseną, atkreipia dėmesį į tai, kad „kuo daiktavardis abstraktesnis, tuo jo 
vietininko vietos reikšmė mažiau ryški, kartais įgijusi kitų reikšmių atspalvių“, 
o „abstraktesnės reikšmės vietininkais dabar [...] vis dažniau nusakoma nebe 
tiek vieta, kiek veiksmo, reiškinio reiškimosi sritis (Linkime jums sėkmės visuose 
dalykuose), kokių objektų naudojimas, taikymas, buvimas kokioje nors srityje 
(Kalbos normos diegimas praktikoje (plg. praktiškai)). Tokie vietininkai dažnai tu-
ri ir būdo, būvio reikšmių atspalvių“. Abstrakčių daiktavardžių tarpusavis, krū-
va, būrys ar pan. vietininkais reiškiamas veiksmo atlikimo būdas (Šukys 1998: 
300t; dar žr. skirsnį 2). Čia svarbu ir tai, kad „dalis tokių būdo reikšmės vie-
tininkų turi ir vietos ar laiko reikšmės atspalvį (reikšmių sinkretizmas), pvz.: 
Viešumoje (plg. Viešai) apie tai nekalbama“ (Šukys1998: 301); prielinksnio tarp 
konstrukcija, pavyzdžiui, sakinyje Ir visoki žiedeliai taip tarp savęs pinas reiškia 
objektą (Šukys 1998: 515), o polinksnio tarpe – objektą su būdo atspalviu, pvz.: 
Atvykėliai patyliukais kalbėjosi savo tarpe (t. p.: 518). 

 25 Dar panašią E. Valiulytės nuomonę žr. Ulvydas, red., 1976: 72.
 26 Kiek vėliau E. Valiulytė (1998: 24t), išsamiai aprašydama dabartinės lietuvių kalbos sintaksinius 

sinonimus ir atsižvelgusi į laiko reikšmėms įvardyti vartojamus terminus, vietoj „vartoto ne-
labai aiškaus vietos bendrumo termino“, skiria aukščiausios pakopos semantinę opoziciją – „su-
tampanti / nesutampanti vieta“. Sutampančią vietą žymintys vietininkas ir tarp konstrukcija 
autorės skiriami kaip opoziciniai „vidus / skaidumas“ pagrindu (plg. skirtingai Valiulytė 1995: 
8). Pagal slankumo reikšmes abi vietos raiškos žymi buvimo vietą.
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Remdamiesi tuo, kas pasakyta, pagal vietos raiškos tarp vartų / vartuose / 
tarpuvartėje analogiją galėtume toliau kalbėti ir apie rūpimus reciprokinius žy-
meklius tarp savęs / tarpusavyje / savitarpyje27. Tada vietos (erdvės) reikšmės 
pavyzdžiu sudarytus tarp savęs / tarpusavyje / savitarpyje apibendrintai laikytu-
me aplinkybiniais modifikatoriais, kuriais pasakoma veiksmo reiškimosi sritis 
(apibrėžtoje) erdvėje (plg. 32–33 sakinius). Pagal raišką lokatyviniai tarp savęs / 
tarpusavyje / savitarpyje galėtų būti skiriami nuo prieveiksmiais abipusiai, abipu-
siškai, savitarpiškai reiškiamų būdo modifikatorių, pavyzdžiui, 34–36 sakiniuo-
se. Arba, atsižvelgdami į čia aktualų funkcinį aspektą ir remdamiesi tradicija 
(Ružė in: Ulvydas, red., 1976: 504; Šukys 1998: 300t), pagal reikšmės artimu-
mą tipiškam būdo prieveiksmiui (abipusiai, abipusiškai, savitarpiškai) galėtume 
tarpusavyje / savitarpyje laikyti būdo modifikatoriumi. Tada sintaksiškai būdo 
modifikatoriai tarpusavyje, savitarpyje, abipusiai, abipusiškai, savitarpiškai santy-
kinai galėtų būti skiriami nuo objektinių vienas su kitu, tarp savęs. Reliatyviai 
skirčiai pagrindo duoda daiktų, pasakomų subjektu, skaida. Kaip sakyta, ja ga-
li būti grindžiamas ir reciprokinio žymeklio tarpusavyje vartojimas (žr. toliau). 

32)  Tą patį ministras pakartojo ir 1938 m. pavasarį: patys žydai nesutaria dėl 
bendruomenių. „Tegu žydai susikalba savitarpy (plg. tarpusavy), tada bus 
galima tartis“. DLKT

33)  Dėl ko savitarpyje (plg. tarpusavy) maištaujam, nuolat ginčijamės? Juk 
tai menkniekiai, menkiausi donkichotijados niekalai. DLKT

34)  Susitariančiosios Šalys rekomenduoja įmonėms spręsti ginčus visų pirma 
[joms] draugiškai abipusiai susitariant. DLKT

35)  Toks analizės būdas suteikia galimybę ne tik atidžiau įsižiūrėti į šių poečių kū-
rybą, bet ir šį tą susisteminti, mėginti suvokti, kaip abipusiškai sąveikauja 
forma ir turinys, kaip formalia raiška skleidžiama mintis. DLKT

36)  Taip pat į bandymus derinti piliečių grupių siekius vadovauti ir valdyti, dauge-
lio žmonių troškimą gyventi laisvai ir savitarpiškai nevaržomai bendrauti. 
DLKT

Kitaip sakant, atskaitos tašku čia pasirinkus semantinį aspektą matyti, kad 
vieni reciprokiniai žymekliai yra labiau semantiškai susiję (t. y. orientuoti) su 
subjektu, kiti – su pačiu tarpusavio veiksmo reikšmės predikatu. Atsižvelgiant 
į tai, darosi tikslinga kalbėti apie tam tikrą reciprokinių žymeklių gradaciją: 
vienas su kitu > tarp savęs > tarpusavyje > savitarpyje > abipusiškai / savitarpiškai, 

 27 Plg. žodynuose teikiamą daiktavardžio tarpas reikšmę ‘kuo nors susijusių žmonių aplinka’: Anie 
pradėjo savo tárpe pykties, barties Akm. Ir anuodu savo tárpe žais, vienas antrą myla, apsikabins vie-
nas antrą (apie vaikus) Žlb. (LKŽe) Savo ~e sugyveno gerai (DŽe). 
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kai reciprokinė anafora vienas su kitu tipiškai orientuota į patį kaip skaidų su-
vokiamą subjektą ir ja aktualizuojamas kiekvienas subjektu pasakomas atskiras 
tarpusavio situacijos dalyvis, prieveiksmiai abipusiai / abipusiškai / savitarpiškai 
orientuoti į predikatą ir jais aktualizuojamas pats tarpusavio veiksmo reikšmės 
predikatu pasakomo veiksmo abipusiškumas; kiti reciprokiniai žymekliai atsi-
duria tarp vienas su kitu ir savitarpiškai. Taigi aptariami reciprokiniai žymekliai 
atliepia orientacijos, arba subjekto > predikato aktualizavimo ir specifikavimo, 
hierarchinius skirtumus (dar plg. 37–38 sakinius). Taip pat, remdamiesi mi-
nėtais J. Kiliaus, E. Valiulytės vietos, laiko raiškos tyrimais, galime ankstesnę 
mintį patikslinti ir analogiškai kalbėti apie tai, kad tarpusavio situacijos mutu-
antų, pasakomų subjektu, skaidos požiūriu reikšmingas yra atskiras : vientisas, 
arba individualus (individas) : kolektyvinis (grupė), požymis (parametras), kore-
liuojantis su reciprokinių žymeklių vienas su kitu > tarp savęs > tarpusavyje var-
tojimu: atskirų mutuantų tarpusavio santykis aktualizuojamas reciprokine ana-
fora vienas su kitu (žr. 39 sakinį), mutuantų tarpusavio santykis uždariau arba 
uždarai suvokiamoje grupėje kaip (labiau) vientisoje visumoje – reciprokiniu 
žymekliu tarp savęs arba tarpusavyje (žr. atitinkamai 40–41 ir 42 sakinius). Kaip 
minėta, pagal skaidą reciprokinis žymeklis tarp savęs gali priartėti prie atskirų 
mutuantų tarpusavio santykio specifikatoriaus – reciprokinės anaforos vienas 
su kitu (žr. 43 sakinį, dar plg. 24 sakinį), arba prie jo gali priartėti reciprokinis 
žymeklis tarpusavyje (žr. 44 sakinį), dar plg. 28–29 sakinius). 

37)  Už tai Vokietija perleido rusams didesnę Lietuvos teritorijos dalį. Tada Vokie-
tija ir Sovietų Sąjunga buvo sąjungininkės: abi puolė Lenkiją, abipusiškai 
sutardamos (plg. abipusiškai viena su kita / tarp savęs sutardamos) kilno-
jo įtakos liniją ir bendrai karpė Rytų Europos žemėlapį taip, kaip joms patiko. 
DLKT

38)  Sąmonės šviesa susidaro iš daugybės „informacijų“, suplaukiančių iš visų 
mūsų psichės sričių, ir pasireiškia visa eile „aš žinau“, kurie vienas kitą sa-
vitarpy papildo (plg. *tarp savęs savitarpy papildo) ir padaro vadinamą 
„sąmonės šviesą“ kaskart šviesesnę arba priešingai. DLKT

39)  Pasak pirmininko, įtikinėjimų ir demagogijos nebuvo, „bet tai nereiškia, kad 
mes atskirai vienas su kitu (?tarp savęs; ?tarpusavyje) negalėjome tartis ir 
kalbėtis“. DLKT

40)  Jei sakėm, kad elitas privalo formuoti visuomenės darną, vadinasi, jam [eli-
tui] svarbu komunikuoti ir tarp savęs (plg. tarpusavyje; ?vieniems su ki-
tais), ir su visuomene. DLKT

41)  Pirmoji grupė atstovauja lenkų ir rusų mažumų interesams, antroji — Lietu-
vos Vyriausybei. Kiekviena grupė, prieš tai padiskutavusi tarp savęs (plg. 
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tarpusavyje) šia tema, pateikia savo nuostatą minėtais klausimais ir po to ban-
do spręsti dvikalbystės problemą. DLKT

42)  Grupė tarpusavyje (plg. tarp savęs; ?vieni su kitais) susitaria svarstyti ko-
kią nors sunkią situaciją rūškanais veidais, uždaromis kūno pozomis, niurz-
gėdami, pertraukinėdami vieni kitus. DLKT 

43)  Humboltas visaip rodė Gausui nutilti. Iš salono susidomėję pradėjo eiti žmonės. 
Plikagalvis vyras ir ponia juodais drabužiais kuždėjosi tarp savęs (plg. vie-
nas su kitu), o mergaitė naktiniais marškiniais žvelgė jiems pro pečius. DLKT

44)  Valdas priklausė, kaip man tuomet atrodė, labiausiai pasipūtusiai buvusių 
Kauno „Aušros“ gimnazijos mokinių grupei. Vadinamieji aušrokai bendra-
vo tik tarp savęs (plg. tarpusavyje). Kai pirmą kartą pamačiau Valdą, pagal-
vojau: „Neblogai jaunuolis atrodo, bet – kaunietis ir dar aušrokas“. DLKT

Taigi apibendrinkime reciprokinius žymeklius pagal jų orientaciją į subjek-
tą resp. predikatą (žr. 1) bei subjektu pasakomų mutuantų skaidą (žr. 2) hierar-
chiškai taip:

1)  Subjektu reiškiamų mutuantų aktualizavimas > Predikato tarpusavio veiksmo 
reikšmės aktualizavimas

  
	 vienas	su	kitu		>	tarp	savęs		>	tarpusavyje		>		savitarpyje		>		abipusiai	/	

abipusiškai	/	savitarpiškai	
2)  
 Individualus (atskiras)  >  kolektyvinis (vientisas)

Paaiškėjus, kad pačių tarpusavio situacijos dalyvių suvokimas koreliuoja su 
reciprokinių žymeklių vienas su kitu, tarp savęs, tarpusavyje pasirinkimu, aktu-
alus paminėti tampa tipologų skirtas dalyvių konfigūracijos parametras. Pa-
vyzdžiui, ankstesniuose (6–8) sakiniuose buvo matyti, kad tais atvejais, kai 
tipiškomis monadinėmis konstrukcijomis pasakomos dvi simetriškos, vienalai-
kės, draugės̃ propozicijos, o tarpusavio situacijoje dalyvaujantiems dviems mu-
tuantams būdinga stipri poros konfigūracija, reciprokiniai žymekliai paprastai 
nevartojami: kai jie vartojami, reciprokine anafora vienas su kitu yra specifi-
kuojamas atskirai aktualizuojamų mutuantų tarpusavio santykis, reciprokiniais 
žymekliais tarp savęs, tarpusavyje – mutantų tarpusavio santykis (labiau) už-
daroje grupėje, kuri suvokiama kaip sąlygiškai skaidi (tarp savęs) arba vientisa 
(tarpusavyje) (plg. atitinkamai 21–22, 24–25, 29–30 sakinius). Aptariamieji re-
ciprokiniai žymekliai taip pat vartojami ir tada, kai tarp mutuantų yra grandi-
nės (žr. 45–46 sakinius), samplūdžio (žr. 47–49 sakinius) ar stipri konfigūracija 
(žr. 50–51 sakinius). Remdamiesi tokių sakinių kaip 52–55 kontekstu, taip pat 
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galėtume sakyti, kad tarp subjektu pasakomų mutuantų yra stipri konfigūracija, 
arba konkrečiau kalbėti, tarkim, apie abipusiškumo ar sutelkties konfigūracijas 
atitinkamai 52 ar 53–55 sakiniuose, kur reciprokinis žymeklis pasirenkamas 
vartoti pagal tai, ar tarpusavio situacijos mutuantai gali būti suvokiami atskirai 
ar vientisai. Abipusiškumo konfigūracija riboja reciprokinio žymeklio tarpusa-
vyje vartojimą. Čia svarbu laiko parametras: laiko atžvilgiu 52 sakiniu pasako-
ma tarpusavio situacija tarp trijų mutuantų interpretuotina kaip sekos: tekstas 
B kalbasi su (ankstesniu) tekstu A, po to – su (vėlesniu) tekstu C; C kalbasi su 
(ankstesniu) B, po to – su D tekstu ir pan.; panašiai kaip monadine konstrukci-
ja Žiūrėk, jiedu, Jonukas ir Onutė, sveikinasi vienas su kitu pasakomoje tarpusavio 
situacijoje, kai tipišku (nežymėtu) atveju vienas iš mutuantų būna pirmesnis, t. 
y. X sveikinasi su Y, po to Y sveikinasi su X, skirtingai nei, pavyzdžiui, gene-
rinės vartosenos ar sakinyje su perfektyviniu predikatu, plg., Džiugu – žmonės 
sveikinasi (pasisveikino) vieni su kitais / tarpusavyje, kur reciprokiniu žymekliu 
aktualizuojamas ne tiek laikas (seka), kiek atskirai suvokiami neapibrėžto skai-
čiaus mutuantai arba sveikinimosi veiksmas vientisai suvokiamoje mutuantų 
grupėje28. Tai, kad sekos parametras turi įtakos reciprokinių žymeklių varto-
jimui, matyti ir iš 56–57 sakinių, kur tarp mutuantų yra žiedo (žr. 56 sakinį) 
arba radialinė (žr. 57 sakinį) konfigūracija. 

45)  Jis sėdėdavo kampe prie pietų stalo, o senelė lyg didžiausia burtininkė, paaiški-
nusi, kaip raidės jungiamos (plg. jungiasi) viena su kita (plg. ?tarpusa-
vyje), leisdavo dūmą „Bafra“ cigaretės, kurios niekada neištraukdavo iš bur-
nos kampučio. DLKT

46)  Lentos bei parketlentės gaminamos su specialiomis guminėmis tarpinėmis, ku-
rios leidžia medžiui „vaikščioti“. Šios lentos montuojant tarpusavyje su-
jungiamos specialiomis metalinėmis kabėmis iš apačios. Tai suteikia grin-
dims papildomo tamprumo, tarp lentų neatsiranda plyšių. DLKT29

 28 Dar plg. DLKT sakinius: Paklaustas, ar jų šalies nepuls afganistaniečiai, keršydami už tai, kad Pakis-
tanas atvėrė oro erdvę amerikiečiams, Asimas atsako: „Mums kovoti tarpusavyje draudžia religija“; 
Nariai privalo vienas kitą šnipinėti ir pranešinėti vyresniesiems netinkamą veiklą ar nugirstas nedera-
mas pastabas. Naujokams draudžiama kalbėti vienas su kitu be vyresniojo priežiūros. Liepiama 
vengti kontaktų su buvusiais nariais ar kulto kritikais bei kultui nepalankiais šeimos nariais.

 29 Dar plg. DLKT sakinius: Vedantos, daoistų, stoikų, sufijų ir panteistų žingsniais laipsniškai artėta į 
objektyvią absoliuto sampratą. Žingsniai panašūs vienas į kitą (*tarp savęs), nes žengė tas pats per 
tą patį, tačiau ir skirtingi, nes vedė į priekį – į žmogaus sąmonės brandą. Dabar stovime Šibujos rajone 
priešais vieno iš meilės viešbučių duris. Į vidų dar neįėjome, bet, atrodo, būtinai tai padarysime. Tarsi 
suklijuoti vienas su kitu, meilės viešbučiai driekiasi išilgai kalvos.
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47)  Žalia, geltona, oranžinė. Būtent iš jų komponuojami spalviniai deriniai. Nors 
mažiausiu elementu (gėlyte, taškeliu ar kvadratėliu) šios spalvos siesis viena 
su kita. DLKT

48)  – Nu!.. – pakėlė savo stiklinę Kolia. – Už draugystę!.. Kad nesibartume ir – 
kas svarbiausia! – niekada tarp savęs nesusimuštume! Net girčiausi būda-
mi! Jie vienu ypu išgėrė iki dugno, išgėrė ir Gaučys. Ir jo beveik visai nenupurtė. 
DLKT

49)  Paskui persirengėliai, kaip jiems ir privalu, ėmė kelti baisų triukšmą, žvangi-
no grandinėmis ir skambino karvių varpeliais, tarpusavyje daužėsi ginklais 
ir įnagiais ir gremėzdiškai, tačiau bauginamai šokinėdami apsupo šokių aikš-
telę, kurioje žmonės, vis dar kaip sustingusi masė, stovėjo. DLKT

50)  Negyvai išdaužytose žodžiais ausyse net ir gilią naktį netyla aliarmo signalas. 
Tarytum mašinos kalbėtųsi viena su kita. Vis susišaukia ir susišaukia. Ir 
bemiegės nakties mintys seka aliarmo ritmą. DLKT

51) Anot jos, svarbu žinoti savo spalvų gamą. Agnė sakė, kad Benettono drabužių 
privalumas tas, kad jie visi tarpusavyje dera. A. Zuokienė neslėpė, kad at-
rinkti drabužius parduotuvei labai sunku. Siūloma beprotiškai daug modelių, 
labai plati spalvų gama. DLKT

52)  Almanachui būdingas vientisumas, jį reikia skaityti puslapis po puslapio, nes 
tekstai tarsi kalbasi tarp savęs (plg. vienas su kitu; ?tarpusavyje), lyg dia-
logas su prieš ir po einančio autoriaus eilėraščiais. DLKT

53)  Sudėtinės dalys susimaišo viena su kita ir suardo visumos vaizdinį tam, 
kuris nori atsiskirti. DLKT

54)  Įsimintiniausias projektas – „Nordea bank Lietuva“ ir „Kredit bank“ susijun-
gimas, nes jungėsi ne tik produktai: viena su kita susiliejo ir darbuotojų ko-
mandos. Suvaldyti tokius pokyčius nėra lengva, bet labai įdomu. DLKT

55)  Iš duomenų matyti, kad visais atvejais dėl grybų poveikio padidėja pelių lim-
fmazgiai, organai pasidengia apnašu, kuriame susidaro grybo židiniai, orga-
nai tarpusavyje suauga, todėl negali normaliai funkcionuoti, mažėja jų svo-
ris, atskiri individai žūva. DLKT

56)  Susėdę aplink stalą vaikai dalijasi vienas su kitu (plg. ?tarpusavyje; bet: 
pasidalijo tarpusavyje) obuoliu. 

57)  Ignas nutarė šį klausimą pagvildenti ne tuoj pat, o vėliau, kai Miežpūtis ap-
sipras su svečiais, kai labiau susipažins vienas su kitu (plg. ?tarpusavyje). 
DLKT

Atrodytų, kad sekos parametru galėtume grįsti ir reciprokinės anaforos vie-
nas su kitu vartojimą 58 sakinyje: vaikštinėdami ir pakeliui vieni kitus sutikda-
mi vietiniai gali sveikintis tik vienas su kitu ar vieni su kitais (sutiktais vieti-
niais), bet ne tarpusavyje. Kita vertus, 59 sakinio pagrindu dera pripažinti, kad 
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58 sakinyje pasakomos tarpusavio situacijos laikas galėtų būti suvokiamas ir 
kaip vienalaikis: vaikštinėdami ir pakeliui vieni kitus sutikę vietiniai gali svei-
kintis vienas su kitu, vieni su kitais ar tarpusavyje, t. y. čia parametras nėra pri-
taikomas ir mažiau svarbus reciprokinio žymeklio pasirinkimui. Iš 58–59 sa-
kinių kontekstų galėtume manyti, kad reciprokinės anaforos vartojimą lemia 
tarpusavio situacijos dinamiškumas, t. y. situacijos kaip dinamiškos suvokimas 
riboja reciprokinio žymeklio, kuriuo aktualizuojamas tarpusavio santykis už-
daroje mutuantų grupėje, vartojimą (plg.: ?Liūdni papuvę lapai, pūstelėjus vėjui, 
skrisdami sveikinasi tarp savęs / tarpusavyje; ?Jie bėgdami sveikinasi tarp savęs / 
tarpusavyje; bet: Liūdni nukritę lapai sveikinasi (pasisveikino) vienas su kitu / tarp 
savęs / tarpusavyje; Jie atbėgę sveikinasi vieni su kitais / tarp savęs / tarpusavyje). 
Tai paneigia 60–62 ir 63–65 sakiniai, kur su dinamiškais predikatais vartojami 
ir reciprokiniai žymekliai tarp savęs, tarpusavyje, ir anafora vienas su kitu. Vadi-
nasi, 58–59 sakiniuose reciprokinio žymeklio vartojimui didesnę įtaką turi kiti 
kriterijai: vienas jų – (tebe)vykstančio tarpusavio veiksmo aktualizavimas. Tai, 
kad reciprokinio žymeklio vartojimui (pasirinkimui) taip pat įtakos turi, kaip 
kalbėtojas žiūri ir suvokia veiksmažodžiu pasakomą veiksmą, jo procesualumą, 
matyti iš ankstesnių 45–46, 56 sakinių. 45, 52, 56 sakiniuose aktualizuojama 
tam tikra seka (tebe)vykstančio veiksmo (proceso) perspektyva (dar plg. 58 sa-
kinį). Jame dalyvaujančių mutuantų tarpusavio santykis specifikuojamas reci-
prokine anafora vienas su kitu arba reciprokiniu tarp savęs. Kitaip sakant, veikslo 
reikšmių pagrindu reciprokinių žymeklių vartojimas susijęs su tuo, kaip kalbė-
tojas vertina (mato) ar gali (į)vertinti (matyti) predikatu pasakomame veiksme 
dalyvaujančius mutuantus (atskirai kaip individus ar kolektyviai kaip vientisą 
visumą), t. y. ar kalbėtojas iš savo perspektyvos, arba žiūros kampo, gali (pa)
matyti visus mutuantus kaip uždarą grupę – jų vientisą visumą – vienį. Tai 
darosi keblu, kai veiksmas tebevyksta tam tikra seka, o mutuantų skaičius yra 
neapibrėžtas. Matyt, todėl kontinuatyvo reikšmės jungiasi 66 sakinyje riboja re-
ciprokinio žymeklio tarp savęs vartojimą, skirtingai nei 67–68 sakiniuose, kur 
subjektu pasakomas minimalus mutuantų skaičius ar predikatas yra perfektyvi-
nės reikšmės, arba, pavyzdžiui, sakiniuose su habitualio, iteratyvo predikatais. 
Tai, kad kontinuatyvo reikšmė turi įtakos reciprokinio žymeklio galimam var-
tojimui, matyti lyginant ir E. Geniušienės minėtą *Paukščiai buriasi tarpusavyje 
su Paukščiai susibūrė tarpusavyje (į pulkus). 

58) Turgelis – pardavinėja drabužius, sąsiuvinius ir kitus mokyklinius reikmenis – 
rytoj Rugsėjo pirmoji. Šventadieniškai apsirėdę vietiniai vaikštinėja, sveiki-
nasi vieni su kitais (plg. ?tarpusavyje) ir vis smalsiai nužvelgia mūsų trijulę. 
DLKT
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59) Netoliese kažkas šiurena. Matyt, tie patys liūdni papuvę lapai, pūstelėjus vė-
jui, sveikinasi vienas su kitu (plg. ?tarpusavyje) arba nuskrieja purvinu 
šaligatviu. DLKT

60) Varžovai net neabejoja, kad iškovos pergales. Jie atvirai tyčiojasi iš mūsų na-
cionalinės rinktinės, į jos vartus muša vis daugiau įvarčių ir tarsi tarp savęs 
(plg. tarpusavyje; vs. vieni su kitais) lenktyniauja, kas jų pelnys daugiau. 
DLKT

61) Jos dukros, viena aštuoniolikmetė, kita maždaug dvidešimt dvejų, šaudydavo 
į mus akimis. Merginos, atrodo, net varžėsi tarp savęs (plg. tarpusavyje), 
katra mums serviruos stalą ar atneš puodelį arbatos. DLKT

62) Sudegintas Varno gyvenamasis namas. Keli žmonės areštuoti. Kalėdų pirmo-
sios dienos vakare įgėrę strebiteliai susišaudė tarpusavy. Deveikis nušovė 
Macelį, jo brolienę Macelienę. Žuvusieji buvo kilę nuo Pagirių. DLKT

63) Dvynių mitai dažnai pasakoja apie du brolius, kurie nuo pat gimimo yra var-
žovai ir kovoja vienas su kitu arba nėra antagonistai, bet savo asmenimis 
įkūnija priešybes. Kai kuriose mitologijose dvyniai broliai veikia kaip ambiva-
lentiška būtybė. DLKT

64) Belgai lyg kokie amerikonai mėgstą dideles, griozdiškas mašinas. Blogiausia, 
kai trijų eilių autostradoje treileriai sumano vienas su kitu lenktyniauti. 
DLKT

65) Eidami apkabinkite vaiką ir jo nugarytę priglauskite prie savęs. Šešerių metų 
vaikai jau gali apsieiti vieni. Jie aktyviai žaidžia vienas su kitu, todėl kartais 
atrodo, kad tėvų švelnumas nebereikia. Tačiau tai netiesa. DLKT

66) Žiūrėk, pagaliau grandinės elementai A, B, C ir +n jungiasi vienas su kitu 
(?tarp savęs).

67) Žiūrėk, jiedu, Jonukas ir Onutė, tebesikalba vienas su kitu (tarp savęs, tar-
pusavyje) iki šiol.

68) Pagaliau visi elementai (A, B, C ir D) susijungė vienas su kitu (tarp sa-
vęs, tarpusavyje).

69–71 sakiniuose vartojami teliniai reciprokiniai veiksmažodžiai implikuo-
ja veiksmo rezultatą, kuris 72–74 sakiniuose yra pasakytas. Pastaruoju atveju 
reciprokinis žymeklis paprastai nevartojamas, o sakiniuose kaip 69–71 pasi-
renkamas pagal skaidą. Kitaip sakant, 69–74 sakiniuose matyti aktualizavimo 
skirtumai: svarbu arba subjektu pasakomų mutuantų suvokimas, arba pats tar-
pusavio veiksmo rezultatas. 

69) Sudėtinės dalys susimaišo viena su kita ir suardo visumos vaizdinį tam, 
kuris nori atsiskirti. DLKT
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70) Įsimintiniausias projektas – „Nordea bank Lietuva“ ir „Kredit bank“ susi-
jungimas, nes jungėsi ne tik produktai: viena su kita susiliejo ir darbuotojų 
komandos. Suvaldyti tokius pokyčius nėra lengva, bet labai įdomu. DLKT

71) Iš duomenų matyti, kad visais atvejais dėl grybų poveikio padidėja pelių lim-
fmazgiai, organai pasidengia apnašu, kuriame susidaro grybo židiniai, orga-
nai tarpusavyje suauga, todėl negali normaliai funkcionuoti, mažėja jų svo-
ris, atskiri individai žūva. DLKT

72) Ties parduotuve susiliejo visos keturios Vorūnės gatvės į vieną smaigalį. 
DLKT

73) Ar dažnai susibėgate į krūvą. DLKT
74) Sportas ir kultūra suplakti į vieną vietą, nors šios sritys viena su kita – kaip 

dangus ir žemė. DLKT

Remiantis 75 sakinio minimaliu kontekstu ir šį sakinį lyginant su 6–8 sa-
kiniais matyti semantinių skirtumų. 75 sakiniu pasakomos kartotinės (nevien-
kartinės) tarpusavio situacijos30 dalyviai keičiasi: čia tipiškai vienkartinė pora-
vimosi situacija su dviem mutuantais (plg. 6–8 sakiniuose ‘poruotis vienam su 
kitu’ = A poruojasi su B, C poruojasi su D ir pan.) aktualizuojama kaip itera-
tyvinė, t. y. besikartojanti kas pusę metų, tarp besikeičiančių n dalyvių („visi 
poravosi vieni su kitais“ = A poravosi su B, C poravosi su D, po pusmečio A 
poravosi su F, B poravosi su G ar pan.) (plg. 76 sakinį). Žodžiu, kai monadine 
konstrukcija reiškiama netipiška (šiuo atveju – kartotinė) tarpusavio situacija, 
reciprokinis žymeklis gali tapti būtinas. 

75)  Jinai vyrą gerbia ir myli. Taigi. – Giedre... – Aš manau, kad irgi, vis dėl to, 
nuo senų senovės nu gi nelakstė visi laukais ir, ir kas pusę metų poravosi vie-
ni su kitais ir tokio sąmyšio kaip ir ne... Vis dėl to kiekvienas surasdavo žmo-
gų, kuris daugiau ar mažiau tau tinka, bent jau tu taip įsivaizduoji. DLKT31

76)  Grįžę po darbų namo [mes] apsikabiname vieni su kitais. DLKT

Galiausiai svarbu ir tai, kad jei sakinyje (galima vartoti) vartojami du re-
ciprokiniai žymekliai, vienas jų (kairiau hierarchijoje esantis) yra (labiau) 
orientuotas į subjektą, kitas (hierarchijoje dešiniau) – į patį predikatą (plg.: 

 30 Plačiau apie situacijos daugumo, arba kartotinumo, sąvoką žr. Plungian 2010: 205tt. 
 31 Dar plg.: Aš buvau ten, - sakė Lizanas, - kur žmonės, vyrai ir moterys, seni ir jauni, Joninių naktį 

išsirengia nuogi ir šoka aplink ugnį, o paskui mylisi vieni su kitais ir bučiuojasi, ir girdėti džiugios 
aimanos ir juokas, ir nėra tarp jų nesantaikos ir pavydo. DLKT 
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Meksikiečių pora kuždasi tarp savęs savitarpy / abipusiai; (= 30) Gapalapataka ir 
teisėjas pasišnabždėjo vienas su kitu tarpusavy; dar žr. 37–38 sakinius). Recipro-
kinio žymeklio tarpusavyje orientaciją į patį predikatą riboja subjektu einantis 
apibendrinamasis įvardis viskas (plg., Viskas, kas atrodo padrika, yra tarpusavyje 
(*vienas su kitu) susiję) ar kuopinės (sankaupos) reikšmės vienaskaitos vardinin-
kas (plg. (= 29) Meksikiečių pora kuždasi tarpusavyje; dar žr. 42 sakinį). Tokiais 
atvejais žymekliu tarpusavyje aktualizuojami ir specifikuojami subjektu pasa-
komi mutuantai kaip uždara grupė; funkciškai toks tarpusavyje skiriasi nuo tarp 
savęs (žr. 41 sakinį). Visgi reikia pripažinti, kad žymeklio tarpusavyje orienta-
cija, ypač tais atvejais, kai jis sakinyje vartojamas vienas ir subjektu pasakomi 
lengvai į atskirus daiktiškus narius skaidomi mutuantai, (gali būti) yra abipusė: 
jį galima interpretuoti ir kaip semantiškai susijusį su subjektu pasakomais mu-
tuantais, ir kaip turintį semantinį ryšį su pačiu predikatu (plg., pavyzdžiui, 30, 
46, 51, 71 sakinius). Žodžiu, anksčiau hierarchijoje skirtas reciprokinis tarpusa-
vyje yra lyg reliatyvus perėjimas iš reciprokinių žymeklių orientacijos į subjektą 
į jų orientaciją į predikatą.

5. APIBENDRINIMAS

Monadinėse reciprokinėse konstrukcijose gali būti vartojami modifikato-
riai – reciprokiniai žymekliai vienas su kitu, tarp savęs, tarpusavyje, savitarpyje, 
apibusiai, abipusiškai, savitarpiškai yra. Vieni reciprokiniai žymekliai yra (labiau) 
orientuoti į subjektą (vienas su kitu), kiti – į patį tarpusavio veiksmo reikšmės 
predikatą (abipusiai / savitarpiškai). DLKT duomenys rodo, kad su pačiu reci-
prokiniu veiksmažodžiu susiję žymekliai vartojami pavieniais atvejais, t. y. pats 
tarpusavio veiksmo reiškimosi būdas aktualizuojamas retai. Dažniausiai varto-
jami semantiškai su subjektu pasakomais mutuantais susiję reciprokiniai žyme-
kliai: jais aktualizuojami atskirai arba vientisai suvokiami subjektu pasakomi 
mutuantai. 

Tarpusavio situacijos mutuantų, pasakomų subjektu, skaidos požiūriu reikš-
mingas yra atskiras : vientisas, arba individualus : kolektyvinis, parametras, ko-
reliuojantis su reciprokinių žymeklių vienas su kitu > tarp savęs > tarpusavyje 
vartojimu. Reciprokine anafora vienas su kitu aktualizuojamas kiekvienas atski-
ras mutuantas kaip visumos, pasakytos subjektu, narys; mutuantų tarpusavio 
santykis uždariau arba uždarai suvokiamoje grupėje kaip (daugiau ar mažiau) 
neskaidomoje, t. y. vientisoje, visumoje – reciprokiniu žymekliu tarp savęs ar-
ba tarpusavyje atitinkamai. Tarpusavio santykio dalyvių aktualizavimas atliepia 
perspektyvos, žiūros kampo, skirtumus: sakiniuose su reciprokine anafora vie-
nas su kitu kiekvienas tarpusavio situacijos dalyvis tarsi matomas individualiai, 
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sakiniuose su tarpusavyje individualus tarpusavio situacijoje dalyvaujantis mu-
tuantas tarsi nustumiamas į foną (an. background), t. y. darosi neaktualus, ir 
žiūrima į mutuantų visumą vientisai – kaip vienį.

Kontekste reciprokinis žymeklis tarp savęs gali priartėti prie atskirų mutu-
antų tarpusavio santykio specifikatoriaus – reciprokinės anaforos vienas su kitu 
arba prie jo gali priartėti reciprokinis žymeklis tarpusavyje. 

Pagal orientaciją, arba subjekto resp. predikato aktualizavimą ir specifikavi-
mą, bei subjektu pasakomų mutuantų skaidą reciprokiniai žymekliai išsidėsto 
hierarchiškai: vienas su kitu > tarp savęs > tarpusavyje > savitarpyje > abipusiai / 
abipusiškai / savitarpiškai. Reciprokinis tarpusavyje yra lyg reliatyvus perėjimas 
iš orientacijos į subjektą į orientaciją į predikatą. Be šių parametrų, reciprokinių 
žymeklių galimam vartojimui įtakos turi ir predikato veikslo reikšmių skirtu-
mai, dalyvių konfigūracijos, sekos parametras, netipiškų tarpusavio situacijų 
aktualizavimas. Tokiais atvejais (gali būti) ribojamas reciprokinio tarpusavyje 
vartojimas. 
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Functional Aspect of Reciprocal Markers in 
Monadic Constructions

SUM M A RY

Reciprocal markers used in monadic constructions with the meaning of mutual action 
or reciprocal verbs are analysed in the article, based on the Corpus of the Contemporary 
Lithuanian Language (CCLL). The object of the article is to discuss, focusing on the func-
tional aspect, what is actualised and specified by one or another reciprocal marker. The 
study shows that a hierarchy of reciprocal markers can be distinguished according to pos-
sible segmentation of mutuants that are expressed as subject and orientation to subject 
resp. predicate, i.e., the actualisation and specification of the subject and predicate: one 
with the other > among themselves > between themselves > reciprocity > mutual / mutually / 
reciprocally (Lith. vienas su kitu > tarp savęs > tarpusavyje > savitarpyje > abipusiai / abipu-
siškai / savitarpiškai).

Reciprocal markers one with the other, among themselves, between themselves, reciproci-
ty, mutual, mutually, reciprocally that express interrelation and actualise and specify it are 
modifiers. Some reciprocal markers are (more) subject-oriented (one with the other), others 
are more oriented to the predicate of the meaning of the mutual action itself (mutually / 
reciprocally). CCLL data indicates that markers related to the reciprocal verb itself are used 
sporadically, i.e., the manner of expressing mutual action itself is rarely actualised. Recip-
rocal markers semantically linked with mutuants expressed as subject are used the most 
frequently: they actualise together or separately understood mutuants expressed as subject. 

As to the segmentation of mutuants of mutual situation that are expressed as subject, 
significant is separate : seamless, or individual : collective (Lith. individualus : kolektyvinis) 
parameter that correlates with the usage of reciprocal markers one with the other > among 
themselves > between themselves. Reciprocal anaphora one with the other actualises every se-
parate mutuant as a member of the whole expressed as subject; mutual relation of mutu-
ants in a group that is regarded as more closed off or closed as (more or less) indivisible, 
i.e., seamless, whole is actualised by reciprocal marker among themselves or between them-
selves respectively.

The actualisation of the participants of the mutual relation corresponds to the diffe-
rences of perspective, point of view: in the sentences with a reciprocal anaphora one with 
the other, each participant of a mutual situation seems to be visible individually, in the sen-
tences with between themselves, an individual mutuant participating in a mutual situation 
seems to be shifted to the background, i.e., becomes irrelevant and all mutuants are con-
sidered together, i.e., as a whole.

In the context reciprocal marker among themselves can get closer to a specifier of mu-
tual relation of separate mutuants, i.e., reciprocal anaphora one with the other, or reciprocal 
marker between themselves can get closer to it.
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According to orientation or subject resp. predicate actualisation and specification and 
segmentation the mutuants that are expressed as subject, reciprocal markers range hierar-
chically: one with the other > among themselves > between themselves > reciprocity > mutual / 
mutually / reciprocally. Reciprocal between themselves is like a relative transition from being 
subject-oriented to being predicate-oriented. Additionally, possible usage of reciprocal 
markers is also influenced by the differences of the meaning of predicate aspect, parti-
ciple configurations, sequence parameter and actualisation of atypical mutual situations. 
In these cases, the usage of reciprocal between themselves is (possibly) limited.

Įteikta 2017 m. gegužės 18 d.
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AURELIJA GRITĖNIENĖ
Lietuv ių ka lbos ins t i t ut a s

Moksl in ių t y r imų k r ypt ys : leksikologija ir leksikografija.

VAINIKLAPIŲ SPALVOS IR 
ATSPALVIAI ŠIUOLAIKINĖJE 
LIETUVIŲ PROZOJE:  
BALTA IR JUODA

Colours and Shades of Petals in Modern 
Lithuanian Prose: Black and White 

ANOTACIJA

Straipsnio tyrimo objektas – 61 šiuolaikinės lietuvių prozos autoriaus 98 kūriniuose 
rastos daugiau nei 300 kolokacijų, kuriose prozininkai tiesiogiai ar pasitelkę palyginimus 
bei metaforas kalba apie baltą ir juodą žydinčių augalų vainiklapių spalvą ir šių spalvų ats-
palvius. Tyrimo tikslas – išsiaiškinti, kokiomis leksemomis mūsų autoriai perteikia baltą ir 
juodą vainiklapių spalvą, aprašyti spalvos raiškos struktūrą ir semantiką; nustatyti, kokie 
prototipiškai balti tikrovės denotatai lyginami su baltais augalų žiedais; ištirti, su kokiais 
tikrovės atributais atrinktų kolokacijų autoriai lygina baltus ir juodus augalų vainiklapius, 
kokie palyginimai su šiomis žiedų spalvomis tirtoje medžiagoje yra dažniausi ir priartė-
ja prie stereotipų. Ištirta medžiaga rodo, kad įvardydami žiedlapių spalvą autoriai daž-
niausia vartoja būdvardžius baltas, -a ir juodas, -a, šiek tiek rečiau spalva nusakoma įvar-
džiuotiniais būdvardžiais. Balta spalva prozos kūriniuose įvardijama ir veiksmažodžiais 
bei vardažodiniais abstraktais. Užfiksuota atvejų, kai achromatinės spalvos įvardijamos 
per konkretų daiktą, prototipinį atitinkamos spalvos turėtoją; palyginti dažnai šios spalvos 
nusakomos ir pasitelkus metaforas bei įvairius palyginimus.
 ESM INI A I ŽODŽI A I:  semantika, kolokacija, spalva, balta, juoda, meninis stilius.

ANNOTATION

The object of the article is more than 300 collocations found in 98 works of 61 modern 
Lithuanian prose authors; these collocations are used by the prose writers to convey di-
rectly or by using comparisons or metaphors the white or black colour of flowering plants 
and the shades of these colours. The aim of the research is to determine what lexemes the 
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analysed authors use to convey black and white colours of petals; to describe the structure 
and semantics of colour expression; to determine what prototypically white reality de-
notata are compared with white blossoms; to investigate with which reality attributes the 
authors of chosen collocations compare white and black petals, which comparisons with 
these colours are the most frequent so that use becomes almost stereotypical. The research 
indicates that when describing the colour of petals, the authors use adjectives white and 
black (Lith. baltas, -a; juodas, -a; feminine and masculine form), less frequently the colour 
is described by using pronominal form of adjectives. Verbs and nominal abstracts are al-
so used to indicate white colour. There are cases when achromatic colours are conveyed 
through a concrete object, a certain colour prototype; often the colours are described by 
employing metaphors and various comparisons.
 KEY WOR DS:  semantics, collocation, colour, white, black, belles-lettres style.

ĮVADAS

Žydėjimas – įspūdingas gamtos reiškinys. Ne vieną iš mūsų (ypač kūrėjus) 
pakeri besiskleidžiančių ir išsiskleidusių žiedų formos, spalvos ir kvapai, todėl 
dėsninga, kad šis gamtos vaizdas turi „itin ryškų kūrybos protekstą“, kuris vė-
liau tampa tekstu – kūriniu (Daujotytė 1999: 55). Prozos tekstuose šis gamtos 
reiškinys dažniausiai pasitelkiamas kūrinio nuotaikai perteikti, veiksmo vietai 
ar laikui paryškinti. Skaitant šiuolaikinės lietuvių autorių prozos tekstus1 regi-
mos dvi tendencijos: vieni autoriai žiedų spalvas nurodo labai konkrečiai, tarsi 
remdamiesi pirmu įspūdžiu ar iš anksto pasąmonėje susiformavusiais stereoti-
piniais vaizdiniais, o kiti į augalo žiedą įsižiūri labai atidžiai – pastebi ir apra-
šo subtiliausius pumpurų ir išsiskleidusių vainiklapių atspalvius, nurodo žiedo 
vidurio spalvą ir pan. 

Pats žydėjimas kaip reiškinys labai dažnai stipriai emociškai paveikia ne tik 
rašytoją, jo kuriamą personažą, bet ir skaitytoją. Įspūdį daro ne tik žiedų forma, 
bet ir jų spalva2, kuri padeda pertekti jausmus, nuotaiką ir pan. 

Kaip žinome, apie 80–90 % informacijos apie išorinį pasaulį žmogus gauna 
matydamas (Lapė, Navikas 2003: 72). Aplinkinius daiktus galima apibūdinti 
ir nenaudojant spalvų (padeda forma, tekstūra, „šviesaus ir tamsaus“ sąvoka ir 

 1 Tai grynai chronologinis pasirinkimas. Straipsnyje šiuolaikine lietuvių literatūra laikomi kūri-
niai, parašyti ir išleisti Lietuvai atkūrus nepriklausomybę – po 1990 metų.

 2 Remiantis straipsnio autorės sukauptomis kolokacijomis nustatyta, kad žiedų spalvų gama at-
rinktuose prozos tekstuose gali būti išreikšta 19 būdvardžių: alyvinis, -ė, baltas, -a, balkšvas, -a, 
balsvas, -a, geltona, -a, gelsvas, -a, juodas, -a, lelijinis, -ė, mėlynas, -a, melsvas, -a, oranžinis, -ė, pil-
kas, -a, purpurinis, -ė, raudonas, -a, rausvas, -a, rožinis, -ė, rudas, -a, violetinis, -ė, žydras, -a. 
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pan.), tačiau vis dėlto spalva gerokai praplečia daiktų apibūdinimo spektrą (Jo-
naitis 2009: 8). Spalva – inherentinė ypatybė, priklausanti pačiam daiktui kaip 
jo savastis. Informaciją apie tokias daiktų ypatybes žmogus gauna pojūčiais. 
Spalva regos receptoriais dažniausiai visų suvokiama vienodai, tad spalvą reiš-
kiantys būdvardžiai skirtini inherentinių absoliučiųjų būdvardžių klasei (pla-
čiau žr. Tekorienė 1990: 98, 119). 

Spalvas įvairiais aspektais tyrinėja įvairių mokslo šakų specialistai: dailėty-
rininkai, fizikai, matematikai, chemikai, fiziologai, biologai, psichologai, etno-
logai ir kt. Kalbiniu požiūriu spalvas analizavo ne vienas Lietuvos lingvistas. 
Čia paminėsime tik keletą iš jų. Irena Andriukaitienė aprašė spalvos sąvoką ir 
pavadinimus lietuvių kalboje; tyrė spalvos įvaizdį Antano Juškos Lietuviško-
se svotbinėse dainose (Andriukaitienė 1996: 162–166; 1997: 173–179). Gražina 
Astramskaitė tyrė lietuvių baltas ir vokiečių weiss semantinę struktūrą (As-
tramskaitė 1976: 7–15), aprašė lietuvių juodas ir vokiečių schwarz optines ir ša-
lutines reikšmes (Astramskaitė 1977: 7–16; 1988: 4–11). Ši tyrėja aprašė gyvulių 
plauko pavadinimus lietuvių ir vokiečių kalboje (Astramskaitė 1992: 25–33), o 
Jolanta Viburytė nagrinėjo gyvulių plauko spalvos apibrėžimo problemą Lie-
tuvių kalbos žodyne (Viburytė 2003: 119–135). Saulutė Juzelėnienė analizavo, 
kokios konotacinės reikšmės būdingos spalvų reikšmės būdvardžiams XX am-
žiaus lietuvių poezijoje (Juzelėnienė 2001). Rasuolė Vladarskienė aprašė būdvar-
džio žalias reikšmes sudėtiniuose terminuose, aptarė verstinės šio būdvardžio 
reikšmės atspalvius (Vladarskienė 2014: 3–8). Aloyzas Gudavičius išanalizavo 
žalios spalvos konceptą (Gudavičius 2009 105–114), o jo studentė Toma Joku-
baitienė – juodumo ir baltumo konceptus lietuvių ir anglų kalboje (Jokubaitie-
nė 2009). Rūta Kazlauskaitė, aprašydama įvairių augalų (aguonos, vyšnios, sau-
lėgrąžos) vaizdinius lietuvių poezijoje, analizavo ir šių augalų žiedlapių spalvas 
(Kazlauskaitė 2010a: 53–70; 2011: 440–455; 2014: 86–107); aprašė spalvų pa-
vadinimus vienos Janio Akuraterio apysakos vertimuose į lietuvių kalbą (Kaz-
lauskaitė 2010b: 128–141). Ši tyrėja, kartu su Egle Ramanauskiene, lingvistinės 
pragmatikos požiūriu analizavo naujuosius spalvų pavadinius publicistiniuose 
leidiniuose (Kazlauskaitė, Ramanauskienė 2011: 176–201)3. 

Užsienio tyrėjai savo tyrimuose nemažai dėmesio skiria spalvos percepci-
jai ir konceptualizacijai. Antropologai Brentas Berlinas ir Paulas Kayʼus atliko 
eksperimentus ir tyrė, kaip žmonės suvokia pagrindines (židinio) spalvas (Ber-
lin, Kay 1969). Eleanoros Rosch darbų tikslas – nustatyti, ar pagrindinių spal-
vų skyrimas ir kategorizavimas priklauso nuo kalbos, ar nuo sensorinės siste-
mos (Heider 1971, 1972). Apie spalvų universalijas nemažai yra rašiusi lenkų 

 3 Šiame straipsnyje pateikiama dar platesnė spalvos žodžių leksinių, semantinių ir kt. tyrimų lie-
tuvių ir užsienio tyrėjų publikacijų apžvalga (Kazlauskaitė, Ramanauskienė 2011: 178–179). 
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lingvistė Anna Wierzbicka (Wierzbicka 1990: 99–150). Iš naujausių darbų bū-
tina paminėti didelę kolektyvinę lingvistų, antropologų ir psichologų studi-
ją, skirtą spalvos kategorizacijai (Hardin, Maffi 2002). Joje įvairiais aspektais 
analizuojama, kaip žmogus suvokia spalvą, kokiais konceptais tas suvokimas 
realizuojamas kalboje. Latvių kalbos spalvų pavadinimus išsamiai ištyrė Anitra 
Roze (Roze 2005), rusų kalbos spalvų pavadinimai aprašyti kolektyvinėje mo-
nografijoje (Vasilevič, Kuznecov, Miščenko 2005).

Šio straipsnio tikslas – išsiaiškinti, kokiomis leksemomis atrinktų koloka-
cijų autoriai savo kūriniuose perteikia baltą ir juodą žiedų spalvą4. Tyrimo už-
daviniai: aprašyti achromatinių spalvų pavadinimų struktūrą ir semantiką; nu-
statyti, kokie prototipiškai balti tikrovės denotatai lyginami su baltais augalų 
žiedais; ištirti, su kokiais tikrovės atributais atrinktose kolokacijose lyginami 
balti ir juodi augalų vainiklapiai, kokie palyginimai su šiomis žiedų spalvomis 
surinktoje medžiagoje yra dažniausi (prototipiniai) ir priartėja prie stereotipų5. 

Tyrimo metodų pasirinkimą lėmė analizuojamosios medžiagos specifika. 
Norint spalvų raišką ir semantiką aprašyti kuo išsamiau, kompleksiškiau, tyri-
me taikomi įvairūs tarpsritiniai metodai: semantinės, stilistinės ir kognityvinės 
analizės, aprašomasis ir pragmatinės interpretacijos metodai. Šiam tyrimui me-
džiaga rinkta iš XX a. pabaigos – XXI a. lietuvių autorių prozos tekstų – roma-
nų, apsakymų, novelių, apysakų ir panašių žanriniu požiūriu kūrinių. Straips-
nyje analizuojami atskiri sakiniai ar jų fragmentai – t. y. atrinktos kolokacijos6. 
Tiriamoji medžiaga – iš 61 prozininko 98 kūrinių išrinkta daugiau nei 300 ko-
lokacijų, kuriose autoriai tiesiogiai ar pasitelkę palyginimus ir metaforas kalba 
apie baltą ir juodą vainiklapių spalvą ir šių spalvų atspalvius7. 

 4 Spalva yra ne medžiaga, o lūžtančios šviesos reiškinys. Tai žinoma nuo XVII a., kai Izaokas 
Niutonas prizmėje baltos šviesos spindulį išskaidė į spalvų spektrą, vadinamąją šviesos disper-
siją (Pleij 2010: 20). Manoma, kad žmogaus akis skiria nuo 7 iki 10 milijonų atspalvių (Jonaitis 
2009: 8). 

 5 Lingvistikoje stereotipas suprantamas kaip subjektyviai determinuotas reiškinio ar daikto vaiz-
dinys, apimantis jam priskiriamus požymius ir vertinimą, kuris iš tikro yra tikrovės interpreta-
cijos rezultatas, funkcionuojantis kalbinės visuomenės sąmonėje. Plačiau apie stereotipo sąvoką 
žr. Gudavičius 2000: 59–64. 

 6 Kolokacijos suprantamos kaip įprastas vieno ar kito žodžio vartojimo kontekstas, tam tikrų lek-
semų vartojimas drauge, įprastinės žodžių asociacijos kalboje su kitais sakinio žodžiais (plačiau 
apie kolokacijos sampratą žr. Marcinkevičienė 2010: 70–91).

 7 Dabartinės lietuvių kalbos tekstyne (http://tekstynas.vdu.lt) taip pat galima rasti grožinės lite-
ratūros tekstų; jie sudaro 11,6 % visos ten pateikiamos medžiagos (į šį skaičių įeina ir verstiniai 
kūriniai), tačiau spalvų tyrimui vien tekstyne pateiktos medžiagos per mažai. Norint nustatyti 
konkretaus augalo vainiklapių spalvą kartais neužtenka tekstyne pateikiamos tik vienos kon-
kordancijos eilutės (300 ženklų). Tiriant spalvų raišką ir semantiką dažnai reikia daug platesnio 
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Lietuvių kalbos aiškinamieji žodynai pateikia nuo 4 iki 9 būdvardžio baltas, 
-a reikšmių. Viena iš pagrindinių šio žodžio reikšmių siejama su spalva – ‘vi-
siškai šviesus (apie spalvą), sniego, pieno spalvos’ (BŽ). Balta – achromatinė8 
spalva (t. y. bespalvė spalva, rodanti sąsają tarp šviesos ir spalvos). Ne atsitikti-
nai ir būdvardžio baltas, -a etimologija lietuvių kalboje ir daugelyje kitų kalbų 
siejasi su šviesa ir blizgėjimu. Seniau indoeuropiečių kalbose šis pavadinimas 
net nežymėjo konkrečios spalvos, o reiškė tik šviesą: lie. báltas, la. bats remiasi 
šaknimi *bh-, s. i. bhāt́i ‘šviečia’ (Fraenkel 1962: 32; Smoczyński 1981: 234; 
Astramskaitė 1976: 7). 

Tirtų kolokacijų autoriai mini apie 70 baltai žydinčių skirtingų augalų genčių. 
1) Medžiai, krūmai, vaismedžiai, vaiskrūmiai: akacijos (N. Kep. 2005: 

14)9, alyvos (R. Gran. 2011: 52), blindės (H. Gud. 2013: 272), erškėčiai 
(erškėtrožės) (J. Skab. 2004: 217), ievos (O. Jaut. 2009a: 35), jazminai 
(V. Čep. 2008: 152), karklai (R. Flick. 2015: 196), kaštonai (G. Vil. 2012: 
22), kriaušės (S. Kruop. 2007: 89), liepos (I. Mer. 2004: 121), magnolijos 
(D. Kal. 2008: 61), migdolai (R. Šer. 2006: 101), obelys (H. Čig. 2011: 
95), putinai (J. Skab. 2014: 459), rododendrai (L. Čern. 2015: 140), sly-
vos (B. Jon. 2011: 54), šeivamedžiai (J. Skab. 2014: 214).

2) Piktžolės, daržovės, miškų, pievų, laukų, kalnų, vandens augalai: 
aguonos (R. Šer. 2001: 107), barkūnai (V. Rač. 2008: 74), Sosnovskio 
barščiai (B. Jon. 2011: 27), bobramuniai (dar vadinami šunramuniais) 
(V. Žil. 2013: 133), builiai (B. Pūk. 2003: 129); bulvės (L. Gut. 2006: 
106), baltieji dobilai (D. Grig. 2008: 39), edelveisai (O. Jaut. 2009a: 62), 
garšvos (R. Šer. 2013: 124), kartenės (H. Gud. 2013: 184), kiškio ko-
pūstai (O. Bal. 2006: 15), kraujažolės (V. Al. 2010: 153), vandens lelijos 
(L. Gut. 2006: 67), lotosai (J. Iv. 2000: 120); notrelės (B. Jon. 2007: 103), 
plukės (M. Stirb. 2011: 39), ramunės (A. Piv. 2001: 31), šilokai (J. Skab. 
2004: 183), švyliai (H. Gud. 2013: 184), šventagaršvės (R. Šer. 2006: 155), 
vijokliai (B. Pūk. 2003: 63); vingiorykštės (H. Gud. 2013: 195), vyšnios 

kūrinio konteksto, neišardyto konkrečių tekstų vientisumo, tad medžiaga šiam tyrimui rinkta 
ne iš tekstyno, o keliolika metų skaitant atskirus kūrinius ir išsirašant iš jų daug platesnes su 
spalvos raiška ir semantika susijusias kolokacijas. 

 8 Achromatines spalvas galima suskirstyti į penkias pagrindines: juodas, tamsiai pilkas, šviesiai 
pilkas ir baltas. Tarp šių spalvų gali būti daug įvairių atspalvių. Žmogaus akis sugeba atskirti 
apie 300 achromatinių atspalvių (Jonaitis 2009: 38).

 9 Skliaustuose nurodoma tik po vieną šaltinio sutrumpinimą. Visas šaltinių sąrašas pateikiamas 
straipsnio gale.
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(D. Kal.  2015: 96), žinginiai (E. Kurk. 2009: 79), žirniai (D. Kal.  2008: 
154).

3) Darželio gėlės: astrai (B. Pūk. 2003: 211), bijūnai (dar vadinami pina-
vijomis) (B. Jon. 2007: 16), chrizantemos (D. Jaz. 2007: 36), eleborai 
(B. Jon. 2009: 42), galtonijos (E. Lieg. 2013: 23), gubojos (U. Bar. 2016: 
26), gvazdikai (D. Op. 2016: 168), hiacintai (D. Kaj. 2007: 114), jurgi-
nai (A. Zur. 2010: 78), kardeliai (E. Lieg. 2004: 8), krokai (D. Op. 2015: 
167), lelijos (S. Ach 2006: 27), narcizai (A. Žag. 2013: 332), pakalnutės 
(I. Zar. 2016: 17), petunijos (K. Sab. 2012: 119), rožės (A. Tap. 2013: 321), 
tabakas (K. Sab. 2011: 234), tulpės (G. Adom. 2005: 105), uolaskėlės 
(H. Gud. 2013: 229).

4) Kambariniai augalai: azalijos (V. Palč. 2011: 51), gloksinijos (J. Iv. 
2000: 177), kalijos (J. Ap. 2010: 182), kamelijos (B. Jon. 2009: 10), kli-
vijos (B. Jon. 2009: 10), orchidėjos (D. Kaj. 2007: 26).

Patys populiariausi baltai žydintys augalai tirtose lietuvių prozininkų ko-
lokacijose – rožės (minimos 19 autorių tekstuose), obelys ir lelijos (jas mini 
12 autorių), baltieji dobilai (11), ievos (9), vyšnios ir ramunės (8), slyvos ir jaz-
minai (5).

Baltos spalvos raiška tirtose kolokacijose gana įvairi. Dažniausiai balta 
spalva būna įvardijama tiesiogiai – būdvardžio baltas, -a įvairių linksnių pa-
prastosiomis formomis (152 kartus) arba šio būdvardžio įvardžiuotine forma 
baltasis, -oji (41 kartą). Įvardžiuotinė forma paprastai vartojama dobilų ir lelijų 
spalvai įvardyti, kiek rečiau minimos baltosios akacijos, barkūnai, ievos, kalijos, 
ramunės, rožės. Iš tiesų tokiais atvejais kartais būna sunku atskirti, kada au-
toriai įvardžiuotiniu būdvardžiu nori pabrėžti augalo rūšį (baltoji lelija (Lilium 
candidum), baltasis dobilas (Trifolium repens), baltažiedis barkūnas (Melilotus al-
bus)), o kada kalba tiesiog apie žiedų spalvą.

Norėdami pabrėžti akinamą vainiklapių baltumą, šios spalvos patį didžiausią 
intensyvumą, atrinktų kolokacijų kūrėjai vartoja aukščiausio laipsnio būdvar-
džius: balčiausias, baltų balčiausias (R. Gran. 1998: 119), tautologinius junginius 
baltas baltas (H. Čig. 2007: 66), priesagų vedinius baltutėlis (L. Čern. 2011: 166) 
ir pan. Taip pažymimas didžiausias ypatybės laipsnis, be to, tokiais atvejais bū-
dvardžio baltas semantinėje struktūroje išryškėja ir vertinamoji sema (plg. Ju-
zelėnienė 2001: 11).
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Rečiau (10 autorių tekstuose) vainiklapių spalva nusakoma prieveiksmiu bal-
tai: „Baltai žydėjo aukštos garšvos“ (J. Skab. 2000: 224); „<…> niekur Europoj 
jis nematė taip baltai žydinčių vyšnių“ (R. Gran. 2013: 155)10 ir pan.

Atspalviui nusakyti dar rečiau vartojamas būdvardis su prieveiksmiu: „[no-
trelės žydi] <...> blizgiai baltais žiedeliais“ (B. Jon. 2007: 103); „Po kojų šun-
ramunių plotelis – skaisčiai baltų, nenuleipusių nuo kaitros ir dulkių“ (V. Žil. 
2013: 133)11. 

Spalvai įvardyti autoriai vartoja ir vardažodinius abstraktus:
1) Baltumas: „Jo sode augo nuostabiausios visų rūšių ir visokių spalvų rožės: 

sniego baltumo, pieno baltumo, gulbės baltumo <...>“ (K. Kas. 2007: 
10); „Vyšnios baltumas jau ištirpęs – tiktai kur ne kur šiepiasi pavėlavęs 
žiedas“ (A. Zur. 2010: 314).

2) Baltybė: „Jų [alyvų] kvapnus violetas ir baltybė tiesiog gniaužė širdį“ 
(J. Skab. 2000: 191); „Juoduose vandenyse atsispindėjo jų [ievų] baltybė“ 
(J. Skab. 2000: 33).

3) Baltuma: „Vyšnių baltuma prislopusi <...>“ (A. Zur. 2010: 74).

Spalvą žymi ir determinatyvinis dūrinys baltažiedis: „<…> palenkė baltažie-
dę galvą Lelija“ (O. Jaut. 2005: 70); „Prie apsamanojusių akmenų auga baltažie-
džiai šilokai <...>“ (J. Skab. 2004: 183).

Daugiau nei 20 kartų tirtose kolokacijose spalva įvardijama ir veiks-
mažodžiais baltuoja (G. Bul. 2015: 121), baltavo (O. Jaut. 2005: 40), boluoja 
(B. Jon. 2011: 75), bolavo (E. Ign. 2000: 95), subolavo (M. Luž. 2006: 53), subo-
luos (A. Zur. 2010: 12).

Būdvardžiais balkšvas, balsvas apibūdinamas šviesio laipsnis, jais nusako-
ma ne visai balta, o apybaltė vainiklapių spalva: „Balkšvos [ievų] kvapų srovės 
plūdo tiesiai į mane“ (J. Skab. 2000: 114); „Peraugusios garšvos balkšvų žiedų 
galvomis <...>“ (J. Skab. 2014: 234); „<...> balsvais aksominiais žiedais plyšta 
karklai“ (R. Flick 2015: 196). 

Šviesos tono intensyvumas žymimas ir dūriniu baltažalsvis12 – juo nusako-
mas šeivamedžio vainiklapių žalsvai baltas atspalvis (J. Skab. 2014: 214). Pana-
šaus atspalvio ir eleborų žiedai, kurių spalvą nusakyti padeda būdvardis žalsvas 

 10 Čia ir toliau tekste atitinkamiems teiginiams iliustruoti pateikiama tik po vieną ar kelis tipiš-
kiausius pavyzdžius.

 11 Būdvardis su prieveiksmiu retai vartojamas tik kalbant apie achromatines spalvas, tačiau įvar-
dyti chromatinėms spalvoms tokia raiška ypač dažnai pasitelkiama.

 12 Jis laikytinas Jolitos Skablauskaitės naujadaru, nes nefiksuotas nė viename lietuvių aiškinama-
jame žodyne. 
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ir vardažodinis abstraktas baltumas: „<...> žalsvo baltumo žiedais Helleborus ni-
ger <...>“ (B. Jon. 2009: 42).

Įdomu tai, kad baltos spalvos vainiklapių atspalvis tirtuose prozos tekstuo-
se nenusakomas būdvardžiais apybaltis, baltokas, balzganas, pobaltis (kalbėdami 
apie vainiklapių spalvą tirtų tekstų autoriai nė karto nepavartojo nė vieno iš šių 
būdvardžių). 

Į baltos spalvos raišką galime pažvelgti ir kongnityviniu bei stilistiniu aspek-
tu. Tyrėjai yra apibrėžę spalvų pavadinimų evoliucijos etapus. Pirmiausia spalva 
apibūdinama nurodant į gerai žinomą gamtos realiją – kalbinės bendruomenės 
pripažįstamą tos spalvos skleidėją, arba prototipą (plg. Kazlauskaitė 2011: 179). 
Lietuviams baltos spalvos prototipas yra sniegas (Gudavičius 2000: 61). Tai 
patvirtina ir grožinėje literatūroje rasti gausūs pavyzdžiai – čia labai dažnai 
balti augalų žiedų vainiklapiai lyginami su sniegu, o pats žydėjimas – su snigi-
mu: „Chrizantemos baltos kaip sniegas <…>“ (R. Šer. 2006: 67); „<…> obelų 
žydėjimo dienomis vaikui atrodydavo, kad balti kaip pirmas sniegas žiedai den-
gia visą pasaulį“ (L. Gut. 2013: 461); „<...> visi paskui turėjo sukti prie žiedais 
sningančios vyšnios <...>“ (A. Zur. 2010: 310); „<...> vakare atsiduso snygu-
riuojantis šeivamedis prie slenksčio <...>. Pakilo dar smarkesnis vėjas. Šniokštė, 
kratė šeivamedį lyg gėlių puokštę, snigo žiedlapiais“ (J. Skab. 2014: 235); „<...> 
sniego baltumo vyšnios13 <...>“ (N. Vaitk. 2013: 251). 

Akivaizdu, kad apibūdinti žiedų baltumą ypač dažnai padeda palyginimai14. 
Lietuvių pasaulėvaizdyje sniegas, kreida, gulbė, puta, pienas, drobė ir kt. daik-
tai reprezentuoja baltą spalvą (Paulauskas 1987: 177). Taigi su tokiais atributais 
siejami balti augalų vainiklapiai taip pat suprantami kaip šviesūs, tyri, nekalti 
(plg. Kazlauskaitė 2011: 450). Tiriamose kolokacijose autoriai baltus augalų žie-
dlapius lygina su šiais baltais (arba švytinčiais) tikrovės atributais: 

1) Buities daiktais (muilo ar pieno putomis, vata, vestuvine suknele, įka-
pėmis, varške, grietinėle ir kt.): „<...> Obelys ir vyšnios bolavo lyg 
vaikų išmuilintos galvos“ (E. Ign. 2000: 95); „ <...> [muilinė guboja] 
panaši į muilo putas – puri ir balta“ (U. Bar. 2016: 26); „Pilies šlaitai 
baltavo apaugę žydinčiomis ievomis, atrodė tarsi būtų aptaškyti pieno 
putomis“ (J. Skab. 2000: 114); „<…> obelis pražydo lyg vatos kalnas“ 

 13 Lietuvių poetiniame pasaulėvaizdyje taip pat įprasčiausia baltų vyšnios žiedlapių – sniego pa-
ralelė. Tokia sąsaja motyvuota, nes žiedlapiai ir sniegas turi daugiausia bendrų atributų: ‘baltas’, 
‘krintantis / dengiantis’, ‘purus / minkštas’, ‘neatsparus temperatūros pokyčiams’ (Kazlauskaitė 
2011: 449).

 14 Spalvų pavadinimus tiriantys mokslininkai pastebėjo, kad įvairiose kalbose spalva pirmiausia 
nusakoma lyginant ją su daiktais, kuriems ta spalva būdinga, o vėliau atsiranda ir įsigali abs-
traktūs spalvos pavadinimai (Vladarskienė 2014: 3).
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(L. Čern. 2015: 111);  „<...> žiedais apsipila rudenį Krisiaus pasodin-
ta vyšnia – tarsi nuotaka <...>“ (A. Zur. 2010: 306); „<...> tamsoje jis 
[žirnio žiedas] kažkodėl man subaltuoja kaip vaikiškų įkapių skiautelė“ 
(D. Kal.  2008: 154); „<...> baltos lyg angelų trimitai gloksinijos <...>“ 
(J. Iv. 2000: 177); „<...> žydinti obelis, balta kaip varškė <...>“ (R. Mat. 
2013: 260); „<...> bolavo it gelsva grietinėle aplieti medžiai [kaštonai] 
<...>“ (J. Skab. 2014: 187).

2) Dangaus žvaigždėmis: „Notrelės buvo tarsi mažos žvaigždutės – renki 
renki, o jos vis tiek baltai spindi tau po kojom“ (B. Jon. 2007: 104); „<...> 
neaprėpiama nesuskaičiuojama kaip dangaus žvaigždės baltų [dobiliukų] 
žiedų daugybė“ (R. Gran. 2006: 90).

3) Baltais paukščiais (balandžiais, gulbėmis, žuvėdromis), balto kailio gy-
vūnais: „Kai žydi magnolijos, atrodo, kad medžiuose tupi daug baltų 
balandžių <...>“ (D. Kal.  2008: 61); „Kamelijų baltumas – grakštūs 
gulbių kaklai <...>“ (B. Jon. 2009: 10); „<...> kaip žuvėdra sumosuo-
ja žalsvo baltumo žiedais Helleborus niger <...>“ (B. Jon. 2009: 42). „O 
man jis [baltai žydintis jazminas] – tarsi baltas pūkuotas triušis <...>“ 
(K. Kas. 2010: 10).

4) Balta žmogaus oda: „Už langų augo lelijos, tokios pat spalvos kaip ir jos 
sūrstelėjusi neįdegusi oda <...>“ (J. Skab. 2014: 158). 

Analogiškai prototipiškai balti tikrovės denotatai lyginami su baltais augalų 
žiedais:

1) Išblyškęs žmogaus veidas, baltos pėdos, rankos, pirštai, krūtys, dantys ir 
pan.: „<...> gauruotos satyro kojos šalia balto kaip juozapinė lelija moters 
veido“ (D. Kal.  2015: 38); „<…> tartum dvi pražydusios lelijos subaltavo 
krūtys“ (D. Vaitk. 2006: 190); „<...> bučiuoja baltas kaip ką tik prasi-
skleidęs lotosas savo Kūro pėdas“ (J. Iv. 2000: 120); „Jos [zakristijonės] 
pirštai perregimi kaip [balti] gvazdiko žiedlapiai“ (B. Pūk. 2003: 291); 
„<...> dantys sakytum jazmino pumpurų kekės <...>“ (J. Iv. 2000: 490)15.

2) Žili16 plaukai: „Gvilda buvo senučiukė – mažutė, sulinkusia nuga-
ra ir baltutėle galva – tarytum pakalnutė“ (I. Zar. 2016: 17); „<...> 

 15 Kaip rodo pavyzdžiai, mūsų prozoje su baltai žydinčiais augalais dažniausiai siejamos moterys, 
merginos. Panašių vaizdinių esama ir lietuvių poezijoje – pavyzdžiui, žydintis vyšnios medis 
vaizduojamas kaip mergina (plačiau žr. Kazlauskaitė 2011: 449).

 16 Šiuose kontekstuose būdvardis baltas žymi ne gryną spalvą, o baltumo laipsnį, atspalvį (plg. As-
tramskaitė 1976: 10).
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kaimynė Veronika, žila, vienplaukė, šviečia tarsi pavėlavusi pražysti 
obelis17“ (A. Zur. 2010: 152); „Senelė <…> atrodė balta kaip pražydęs 
migdolas <…>“ (R. Šer. 2006: 101); „<…> kita [seselė] labai maloni, bal-
tais lyg rododendrai plaukais <…>“ (L. Čern. 2015: 140).

3) Gulbės, elnių kailis: „Kaip baltos rožės [ežero gulbės]“ (K. Kas. 2010: 
56); „<...> elnių kailis blizga lyg apšviestas saulės – toks baltas, už laukų 
leliją baltesnis“ (L. Gut. 2006: 191).

4) Popierius: „<…> popierius turi likti nepaliestas nesuteptas nepriderglo-
tas baltas kaip chrizantemos žiedas“ (L. Gut. 2011: 301).

5) Sniegas: „Krinta sniegas, lyg danguje žydėtų pasakiški vyšnių sodai, lyg 
nuo lengvo vėjo jų žiedlapiai byrėtų žemėn“ (B. Pūk. 2003: 216).

Surinkta medžiaga leidžia teigti, kad stereotipiniais galėtume laikyti šiuos 
baltą spalvą nusakančius palyginimus: baltas kaip sniegas / popierius / pienas / 
puta / varškė / gulbė). Su šiais atributais tirtuose tekstuose rasta daugiausia pa-
lyginimų, nusakančių baltą žiedlapių spalvą. Be to, ir Klementinos Vosylytės 
Palyginimų žodyne (2014) rasime ne vieną baltą spalvą išreiškiantį stereotipinį 
palyginimą su šiais antraštiniais žodžiais. 

Įvardyti baltai spalvai autoriai neretai vartoja dar ekspresyvesnį raiškos bū-
dą – metaforas. Jomis kūrėjai nusako ne tik žiedų spalvą, bet ir žiedyno formą: 
notrelės – tai „baltos pabalių žvakės“ (B. Jon. 2007: 103); „ <...> [Lietus kapo-
jo] baltas kaštonų žvakes <…>“ (R. Šer. 2006: 81); „<...> jazmino krūmas viską 
<...> stebi mažomis baltomis akutėmis“ (K. Kas. 2010: 10).

Tirtų kolokacijų autoriai, kalbėdami apie baltai žydinčius augalus, dažnai pa-
sitelkia debesies įvaizdį. Jis padeda perteikti ne tik žiedų spalvą, bet ir jų gausu-
mą18: „<...> [motina] šypsojosi [baltų lelijų] žiedlapių debesyje“ (B. Jon. 2009: 
183); „Baltas baltas [slyvų] debesis gaubė nediduką stačiastogį namelį“ (B. Jon. 
2011: 54); „<...> Savūnė traukiasi iš tako, lenda po baltu vyšnių debesim <...>“ 
(A. Zur. 2010: 71).

Aprašant baltos spalvos semantiką būtina užsiminti ir apie būdvardžio bal-
tas, -a konotacines reikšmes. Pirmiausia balta spalva kelia įvairių asociacijų su 

 17 Tai labai tipiškas, mūsų pasaulėjautai būdingas palyginimas. Mūsų liaudies dainose obelis taip 
pat neatsiejama nuo motinos sampratos (Stundžienė 1999: 229).

 18 Išreikšti gausumą padeda vandens semą turintys veiksmažodžiai apsipila (A. Zur. 2010: 305), ap-
sipylė (K. Kas. 2010: 10), putoja (M. Stirb. 2011: 40), suputoja (A. Zur. 2010: 19), putojo (J. Skab. 
2004: 203). Gausus žydėjimas dažnai lyginamas su nevaldoma vandens stichija: „<...> [jazminų 
gyvatvorė] tvinksinčia žiedų liūtimi grasina paskandinti viską <...>“ (R. Šer. 2001: 119); „Iš-
vešėjęs jazminas lyg krioklys tryško ant akmeninės sklepo nugaros“ (L. Čern. 2009: 11); „<...> 
[žiedai] ritasi [bangomis]“ (J. Skab. 2014: 158) ir pan.
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šviesa, spindėjimu: „<…> suuodęs notrelių salelę, pasinerdavo į jų šviesos srau-
tą <…>“ (B. Jon. 2007: 108); „<...> gegužės vakaras lietingas, tik šviesu nuo 
žydinčių slyvų už lango“ (J. Skab. 2004: 206); „Baltos balinio žirginio taurės 
švietė tarp grakščių ažūrinių pelkinių asiūklių <...>“ (H. Gud. 2013: 127). 

Balti žiedlapiai siejami ir su anapusiniu pasauliu: „Šiandien man atrodo, kad 
balti notrelių žiedai, švelniai ir kvapniai čežėdami, skleidėsi kito matmens se-
kundėmis <…>“ (B. Jon. 2007: 108); „<...> [rojuje] tavo mamutė iš žvaigždžių 
dulkių keps duonelę, tik ne ant ajerų, nes jie tokiose aukštybėse neauga, o ant 
dangaus lelijų lapų“ (L. Gut. 2006: 328). 

Tai nekaltumo, tyrumo, pirmapradiškumo spalva: „Dievas, – sako, – moterį 
sutvėrė iš Adomo šonkaulio, rytų pasakose – iš lotoso žiedo, o aš – iš lietuviš-
ko... Iš kokio žiedo jis galėjo ją sutverti? Rožės? Žemčiūgo? Pinavijos?.. Iš leli-
jos19, prieteliai, iš baltų balčiausios kaimiškos darželio lelijos, kuri šviečia šiltų 
vakarų sutemose kaip vaiko atodūsis“ (R. Gran. 1998: 119). 

Tirtos kolokacijos rodo, kad balta spalva ir šios spalvos vainiklapiai ypač 
dažnai siejama su įvairiomis apeigomis. Bažnyčios teikiami sakramentai daž-
nai lydimi baltos spalvos gėlių: „Sutvirtinimo sakramentas – vėl gėlės, baltos 
lelijos“ (L. Gut. 2013: 171). Baltais žiedais puošiamos šventovės: „<…> Kauno 
Katedroje ant altorių baltos lelijos <…>“ (L. Gut. 2013: 95); „Priekyje ant baž-
nyčios grindų stovi vazos su baltomis lelijomis“ (L. Gut. 2008: 331); „[Koplytė-
lėje] Kalijų baltumas... Iškilmingas“ (J. Skab. 2014: 176); „<...> altorius didėja, 
ir aš jau galiu įžiūrėti pamerktas lelijas, aukštąsias vaško žvakes, Madonos ir 
Kūdikio veidus <...>“ (L. Gut. 2006: 169). 

Šios spalvos gėlės (ypatingai baltos lelijos) vyrauja per laidotuves20: „Juodi 
žmonės, baltos lelijos. Jos gaubė [mirusią] motiną iš visų pusių – ji šypsojosi 
žiedlapių debesyje“ (B. Jon. 2009: 183); „Todėl į laidotuves ji atsinešė baltą ro-
žę“ (R. Mat. 2013: 108); „<...> tik vainikų gėlės, baltosios lelijos, dvelkia ne šios 
žemės šalčiu <...>“ (L. Gut. 2008: 379).

Ypač dažnai mūsų prozoje baltomis gėlėmis (ypač lelijomis) puošiami kapai: 
„Tegu Alioša pasodina baltųjų lelijų [ant kapo], tokias auginau Lietuvoje <…>“ 
(R. Šer. 2008: 27); „Nutariau dar ateiti kitos dienos vakare ir atnešti baltų lelijų 

 19 Lelija – universalus krikščioniškasis simbolis, turintis sustabarėjusią, labai aiškią simbolinę 
prasmę (reiškia pamaldumą, nekaltumą, skaistybę, tyrumą ir šviesą – visa tai įprasmina balta 
žiedų spalva) (KIŽ 1997: 174; SRŽ: 83).

 20 Apskritai balta spalva siejama su absoliutu ir vyrauja vestuvių bei mirties apeigose (KIŽ 1997: 
45). Pirmykštis žmogus baltą spalvą siejo su gerosiomis dvasiomis, santarve tarp gyvųjų ir mi-
rusiųjų. Neatsitiktinai mirusiajam ant kapo žmonės dažnai deda baltų lelijų kaip atsvarą juodai 
mirties spalvai (SRŽ: 25, 83).
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[ant moters kapo]“ (J. Skab. 2000: 58); „Atsisėdęs prie lango, žiūrėdavau į kapą, 
vos vos ant ilgų kojų linguojančias baltąsias lelijas“ (J. Skab. 2004: 127). 

Taigi, galėtume teigti, kad baltos lelijos turi simbolinę mirties reikšmę: <...> 
[lelija] baltai apvelka kiekvienas laidotuves <…>“ (B. Jon. 2011: 69); „Kaimiš-
kos baltosios lelijos – šlapios, dvelkiančios mirtimi“ (J. Skab. 2004: 85). Ne 
veltui kūrėjų vadinamos „pakasynų aura, nekaltybės šydu, rasa Dievo akies“ 
(R. Šer. 2001: 116). Tokie pavyzdžiai patvirtina Saulutės Juzelėnienės mintį, 
kad viena iš būdvardžio baltas konotacinės reikšmės potencialiųjų semų yra ‘su-
sijęs su mirtimi, išsiskyrimu’ (į šią semą įeina ir emocinis komponentas). Tokia 
būdvardžio konotacija susijusi su ekstralingvistiniais faktoriais: Kinijoje, Japo-
nijoje, taip pat senovės baltams, kaip ir daugumai Europos tautų, balta spalva 
buvo mirties ir gedulo spalva (Jonaitis 2009: 86; Juzelėnienė 2001: 11; SRŽ 25). 

2. JUODI VAINIKLAPIAI

Aiškinamieji lietuvių kalbos žodynai pateikia nuo 6 iki 9 būdvardžio juodas, 
-a reikšmių. Pagrindinė šio žodžio reikšmė siejama su spalva – ‘visiškai tamsus 
(apie spalvą); anglių spalvos’ (BŽ). Juoda (kaip ir balta) yra achromatinė spal-
va. Gamtoje turinčių visiškai juodus vainiklapius augalų nėra, tačiau akivaizdu, 
kad „kalba priverčia žmogų savaip matyti daiktus arba matyti tai, ko tikrovė-
je iš viso nėra“ (Gudavičius 2000: 20). Surinkta medžiaga rodo, kad 8 autoriai 
21 kolokacijoje mini 4 juodai žydinčius augalus: lelijas (J. Skab. 2004: 79), rožes 
(R. Čern. 2012: 49), tulpes (K. Sab. 2008: 26), ugniažoles (R. Šer. 2006: 50). 

Suaugusiųjų prozoje dažniausiai tokios spalvos vainiklapiai minimi siurre-
alistinėje, fantastinėje prozoje (pavyzdžiui, Jolitos Skablauskaitės romanuose) 
arba norint parodyti kokio nors objekto retumą, išskirtinumą: „<…> [moterį] 
lygina su balta, juoda ar geltona rože <…>“ (R. Čern. 2012: 49); „<…> matyt, 
tavo giminės didybė užsibaigė tavimi kaip retu juodosios tulpės svogūnėliu“ 
(R. Šer. 2010: 111). Taip pat šios spalvos žiedlapiai pasirodo personažų sapnuo-
se, svajonėse ir pan.: „Dažnai matau juodąją rožę sapnuose“ (E. Jan. 2013: 37); 
„Pradėjo svajoti apie niekur dar nematytas beprotiško grožio augalų rūšis – juo-
das tulpes, sprindžio aukščio medžius <…>“ (K. Sab. 2008: 26). 

Kalbant apie juodos spalvos raišką tirtose kolokacijose matyti, kad kaip ir 
baltos spalvos atveju, juodų vainiklapių spalva mūsų prozoje dažniausiai per-
teikiama būdvardžiu juodas (rasta 10 kolokacijų su tokios vartosenos pavyz-
džiais). Įvardžiuotinė būdvardžio forma juodasis, -oji fiksuota 9 kolokacijose. 
Tokia palyginti dažna įvardžiuotinės formos vartosena susijusi su pasakojimų 
kontekstu (dažname kūrinyje kalbama apie tariamas augalų veisles, o jas įvar-
dijant ir prisireikia įvardžiuotinės formos). Vieną kartą ugniažolės žiedų spalvai 
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nusakyti pavartotas dūrinys juodažiedis, -ė (R. Šer. 2006: 50). Taip pat vieną 
kartą spalvos intensyvumas pabrėžtas palyginimu su juodos spalvos prototipu 
naktis: „[Rožės] Juodos kaip naktis <...> “ (D. Vaitk. 2006: 424). 

Kartais juoda spalva nusakoma per konkretų daiktą, prototipinį tos spalvos 
turėtoją: „Triušio nosytės spalvos rožė“ (K. Kas. 2007: 12). 

Pasitelkus platesnį kontekstą galima užsiminti ir apie konotacinę būdvar-
džio juodas, -a reikšmę.  Tirtos kolokacijos leidžia kelti mintį, kad kartais mū-
sų prozoje juodai žydintys augalai simbolizuoja personažų svajones, siekius: 
„Ramybės jam nedavė mintis apie juodąsias rožes <…>“ (K. Kas. 2007: 22); 
„<…> kokią nuostabią rožių veislę nykštukams pageidaujant išvedžiau! Juodos 
kaip naktis <...>. Net laumės užsikepė, kad joms juodų lelijų veislę išvesčiau“ 
(D. Vaitk. 2006: 424). 

IŠVADOS

Ištyrus daugiau nei 300 kolokacijų, kuriose minimi baltai ir juodai žydintys 
augalai, matyti, kad autoriai, įvardydami žiedlapių spalvą, dažniausiai pasitel-
kia būdvardžius baltas, -a (152 kolokacijose) ir juodas, -a (10 kolokacijų). Kiek 
rečiau vainiklapių spalva nusakoma įvardžiuotiniais būdvardžiais (baltasis, -oji 
pavartotas 41 kartą; juodasis, -oji – 9 kartus). Įvardžiuotinės formos vartoseną 
lemia pasakojimo kontekstas: baltasis, -oji dažnai žymi tikrovėje egzistuojan-
čias augalų rūšis (pavyzdžiui, baltasis dobilas, baltoji lelija ir kt.), o juodasis, -oji 
dažniausiai vartojami tuomet, kai kūrinyje kalbama apie tariamas augalų rūšis 
ar veisles. 

Didžiausias baltos spalvos intensyvumas pabrėžiamas aukščiausio laipsnio 
būdvardžiais balčiausias, baltų balčiausias, tautologiniais junginiais baltas baltas, 
priesagų vediniais baltutėlis ir pan. Balta spalva prozos kūriniuose įvardijama ir 
veiksmažodžiais baltuoja, baltavo, boluoja, (su)bolavo, suboluos. Dešimties autorių 
tekstuose vainiklapių spalva nusakoma prieveiksmiu baltai. Šiai spalvai įvardyti 
prozininkai vartoja ir vardažodinius abstraktus baltumas, batuma, baltybė. Taip 
pat fiksuota atvejų, kai achromatinės spalvos įvardijamos per konkretų daiktą, 
prototipinį atitinkamos spalvos turėtoją.

Balta spalva ir jos atspalviai palyginti dažnai nusakoma pasitelkus įvairius 
palyginimus. Dažniausiai baltus vainiklapius turintys augalai lyginami su ar-
timiausios žmogaus aplinkos daiktais: sniegu, muilo ar pieno putomis, vata, 
vestuvine suknele, įkapėmis, kai kuriais maisto produktais (varške, grietinė-
le ir pan.), baltais paukščiais (gulbėmis, žuvėdromis, balandžiais). Galėtume 
teigti, kad stereotipiniais tapę šie palyginimai: baltas kaip sniegas/popierius / 
pienas / puta / varškė / gulbė); juodas kaip naktis. Analogiškai prototipiškai 
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balti tikrovės denotatai (išblyškęs žmogaus veidas, pėdos, rankos, pirštai, dan-
tys, krūtys, žili plaukai, gulbės, popierius, sniegas ir pan.) lyginami su baltais 
augalų vainiklapiais.

Mūsų prozininkai savo tekstuose mini apie 70 baltai žydinčių augalų: tai 
medžiai, krūmai, vaismedžiai, vaiskrūmiai, piktžolės, miškų, pievų, laukų, 
darželio, kambariniai ir kitokie augalai. Tirtose kolokacijose fiksuoti tik 4 juo-
dai žydintys augalai (lelijos, rožės, tulpės ir ugniažolės). Apskritai pastebėta, 
kad šiuolaikinėje lietuvių prozoje daug daugiau augalų pavadinimų mini mote-
rys. Moterų prozoje išsamiau aprašoma augalų išorė, kalbėdamos apie žydėjimą 
jos kūrybiškiau, tapybiškiau nei vyrai skaitytojams perteikia žiedų spalvas ir 
atspalvius. Vyrų prozoje dažniausiai konkrečiai nurodoma augalo žiedų spalva, 
retai kada minimi subtilūs žiedlapių atspalviai. Poetiškiau, išsamiau vyrai auto-
riai aprašo tik geriau žinomų baltai žydinčių augalų žiedus (obelų, vyšnių, lelijų 
ir pan.). Tokias skirtybes lemia ne tik psichologinės priežastys (vyrai ir moterys 
nevienodai interpretuoja tuos pačius objektus ir reiškinius). Taip pat įtakos turi 
ir individualios kiekvieno kūrėjo pasaulio matymo ir interpretavimo savybės. 

Iš tirtų kolokacijų matyti, kad mūsų autoriai įvairesnę achromatinių spalvų 
raišką pasitelkia kalbėdami apie natūraliai gamtoje augančius ir žydinčius au-
galus (vyšnias, obelis, jazminus ir pan.). Skintų žiedų spalva dažniausiai būna 
nurodoma labai konkrečiai – būdvardžiais baltas, -a ir juodas, -a.

EMPIRINĖS MEDŽIAGOS  
ŠALTINIŲ SUTRUMPINIM AI

S. Ach 2006 – Ach Sigutė. Ambrozijus pradeda pirmas. Vilnius.

G. Adom. 2005 – Adoma it y tė Ginta rė. Gėlių gatvė. Vilnius.

G. Adom. 2014 – Adoma it y tė Ginta rė. Upeivė. Vilnius.

V. Al. 2010 – A lek sandrav ič iūtė Vaka rė. Gugeliukai. Vilnius.

J. Ap. 2010 – Aput i s  Juoza s . Bėgiai išnyksta rūke. Vilnius.

V. Až. 2008 – Ažuš i l i s  Vy tauta s . Gėlytė burtininkė. Vilnius.

V. Až. 2009 – Ažuš i l i s  Vy tauta s . Gėlytė mokinė. Vilnius.

O. Bal. 2006 – Ba l iukonė Onė. Kopų karalienė. Vilnius.

U. Bar. 2016 – Ba rauska itė Ugnė. Vieno žmogaus bohema. Vilnius.

G. Bul. 2015 – Bu lot a itė  Giedrė. Žaliosios istorijos. Vilnius.
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Colours and Shades of Petals in Modern 
Lithuanian Prose: Black and White 

SUM M A RY

The article analyses more than 300 collocations found in 98 works of 61 modern Lith-
uanian prose authors, these collocations are used by the authors to convey the white or 
black colour of the petals of flowering plants and the shades of these colours. Analysed 
prose authors in their texts mention approximately 70 white flowering plants, these are: 
trees, bushes, fruit trees, berry scrubs, weeds, forest, meadow, field, garden, indoor and 
other plants. In the analysed collocations only 4 black flowering plants (lilies, roses, tulips 
and greater celandines) are found. Research material indicates that when conveying the 
colour of achromatic petals authors usually use the adjectives white (Lith. baltas, -a; juodas, 

-a; feminine and masculine form; 152 collocations) and black (Lith. juodas, -a; feminine 
and masculine form; 10 collocations). Less frequently the colour of petals is described 
by using pronominal form of adjectives (the white (Lith. baltasis, -oji; feminine, masculine 
form) used 41 times; the black (Lith. juodasis, -oji; feminine, masculine form) used 9 times). 
Usage of the pronominal form of adjectives is determined by the context of the story: the 
white usually marks the sorts of plants that really exist (e.g. the white clover, the white lily; 
Lith. baltasis dobilas, baltoji lelija, etc.) and the black is usually used when imaginary sorts or 
kinds of plants are described in the work.

The highest intensity of white colour is emphasized by using the superlative form of ad-
jectives, i.e., the whitest (Lith. balčiausias, baltų balčiausias), tautological collocations white 
white (Lith. baltas baltas), derivatives formed with suffixes snow-white (Lith. baltutėlis), etc. 
Verbs showing white, was showing white, shine white, shone white, will shine white (Lith. baltuo-
ja, baltavo, boluoja, (su)bolavo, suboluos) are used to indicate white colour in prose works as 
well. Some authors use adverb whitely (Lith. baltai) to indicate the colour of petals in their 
texts. To indicate this colour the prose writers also use nominal abstracts whiteness (Lith. 
baltumas, baltuma, baltybė). There are cases when achromatic colours are conveyed through 
a concrete object, a certain colour prototype. 

The colour white and its shades quite frequently are described by using various com-
parisons. Usually, plants that have white petals are compared to the closest objects of 
the person’s surroundings: snow, soap suds or milk foam, cotton, wedding dress, shroud, 
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some food items, white birds. It can be said that comparisons as these have become ste-
reotypes: white as snow/paper/milk/foam/curd/swan); black as night. Analogous proto-
typically white reality denotates (pale face, feet, hands, fingers, teeth, breasts, white hair, 
swans, paper, snow, etc.) are compared to white petals of plants.

It was noticed that female authors more thoroughly and more creatively convey to the 
readers colours and shades of the blooms. Male authors usually indicate the precise colour 
of the bloom but rarely mention subtle shades of colour of the blooms. More poetically 
and in detail male authors describe only more well-known white flowering booms (apple 
tree, cherry three, lily, etc.). These differences are determined not only by the specificity 
of gender but also by individual qualities of the writer. 

Analysed collocations show that the authors use more varied literary devices to de-
scribe naturally growing and blooming plants (cherry trees, apple trees, mock-oranges, 
etc.). The colour of picked flowers is usually indicated in a very specific way, i.e., by using 
adjectives white and black. 

Įteikta 2017 m. birželio 9 d.
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JANINA ŠVAMBARYTĖ-VALUŽIENĖ
Lietuv ių ka lbos ins t i t ut a s

Moksl in ių t y r imų k r ypt ys : rašytinių šaltinių tarmės 
analizė, tarmių leksikografija ir leksikologija, sociolingvistika.

TARMĖS ĮTAKA MARIAUS 
KATILIŠKIO RAŠTŲ KALBAI

Influence of Dialect on the Language  
of Marius Katiliškis’ Works

ANOTACIJA

Straipsnyje mokslo visuomenei primenamos rašytojo Mariaus Katiliškio kalbinės pa-
žiūros. Aptariant Katiliškio raštų leksiką ir tarminio kalbėjimo modelius, keliama hipo-
tezė, kad jo tekstai perteikti tarmine vakarų aukštaičių šiauliškių, lokaliąja, kalbine siste-
ma, dialektu. Tarminės ir sunormintos leksikos vartojimas pagrečiui Katiliškio raštuose 
atspindi bendrinės (standartinės) kalbos įsitvirtinimo laikotarpį.
 ESM INI A I ŽODŽI A I:  vakarų aukštaičių šiauliškių patarmė, tarminė leksika, naujažodis, 

bendrinė kalba, tarminio kalbėjimo raiška.

ANNOTATION

Linguistic views of the writer Marius Katiliškis are revisited in the article for the atten-
tion of scientific community. During the course of the analysis of lexis of Katiliškis’ works 
and dialect speech patterns, a hypothesis is formulated that Katiliškis’ texts are written in 
Western Aukštaitian of Šiauliai local language system, i.e., dialect. The use of dialect lexis 
together with the standardised one in Katiliškis’ works reflects the period of establishment 
of the standardised language.
 KEY WOR DS:  Šiauliai sub-dialect of the Western Aukštaitian, dialect lexis, ne-

ologism, standardised language, expression of dialect speech.

ĮVADAS

Marius Katiliškis (tikrasis asmenvardis – Albinas Vaitkus, gimė 1914 09 13 
Gruzdžiuose, Šiaulių r. – mirė 1980 12 17, palaidotas Lemonte, Čikagos 
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priemiestyje) brendo kaip asmenybė ir formavosi kaip rašytojas Šiaurės Lie-
tuvoje, Žagarės apylinkėse. Devynerių metų Albiną tėvai atsivežė į Katiliškių 
kaimą, kaip sako pats rašytojas, „į laukus“ (ER 381). Augo apsuptas dviejų kal-
binių sistemų: mamos Onos Filipavičiūtės, kilusios iš Rokiškio (rytų aukštai-
čiai uteniškiai), ir tėvo Juozo Vaitkaus bei vietinių gyventojų, kalbančių vakarų 
aukštaičių šiauliškių patarmės Žagarės šnekta1. Turbūt dėl įsiklausymo į ap-
linkinių žmonių pasakojimus, į patį tarminio teksto kūrimo ir kalbėjimo aktą 
Katiliškis save vadino ne rašytoju, bet „pasakoriumi“. Literatūrologai jį vertino 
kitaip: „Katiliškis – aukštos klasės menininkas profesionalas“ (Kubilius 1995: 
458). 

Katiliškio raštai yra tarminės kalbos (diskurso) atspindys bendrinės kalbos 
įsivyravimo, įsitvirtinimo visuomenėje laikotarpiu2. Tokia kalbinė situacija nu-
lėmė ir straipsnio tikslą – aptarti Katiliškio raštų leksikos tarmines (fonetines, 
morfologines, žodžių darybos) ypatybes ir pavyzdžius palyginti su XIX a. pa-
baigos – XXI a. pradžios tarmine medžiaga. XX a. pab. ir XXI a. pr. kalbi-
nė raiška atspindėta rankraštiniame Joniškio šnektų žodyne (trumpinama JšŽ), o 
XIX a. pab. ir XX a. pr. – leidinyje Mato Slančiausko ir jo pagalbininkų pasako-
jamosios tautosakos rinkinių leksika. Žodynas (trumpinama SŽ). Tam tikslui pa-
siekti numatyti keli uždaviniai: a) paties rašytojo kalbinių nuostatų prisimini-
mas, b) raštų tarminės leksikos analizė, c) tarminio kalbėjimo raiškos modelių 
paieškos.

Straipsnis parengtas remiantis straipsnio autorės sudaryto Mariaus Katiliškio 
raštų žodyno (trumpinama KtŽ) rankraštine medžiaga. KtŽ leksika rinkta iš ro-
manų: Miškais ateina ruduo (1969), Užuovėja (1990), Išėjusiems negrįžti (1990) ir 
novelių rinkinio Seno kareivio sugrįžimas (2003)3. 

Tiriamajai medžiagai atskleisti taikomi aprašomasis, analizės, gretinimo me-
todai; keliamos kalbinės hipotezės.

 1 Apie Katiliškio mamos tarmės įtaką plačiau žr. Tumėnas 2003: 5–10, o apie Žagarės šnektą ir 
artimą Skaistgirio šnektą išsamiau žr.: Jšpt 16–17, Kaikarytė 2015: 150–173.

 2 Straipsnio autorė mano, kad bk mokymas sustiprėjo daugėjant mokyklų visoje Lietuvos teri-
torijoje apie 1932–1936 m., o tarminė kalba bk pirmenybę užleido XX a. penktame–šeštame 
dešimtmetyje. Tokia straipsnio autorės nuomonė susidaryta iš vasaros ekspedicijų, kuriose da-
lyvaujama nuo 1977 m., o viena iš kalbamųjų temų yra klausimai apie mokyklas, mokytojus ir 
mokymosi procesą.

 3 Romanas Miškais ateina ruduo perleistas 1991 m. Autorė nesprendžia Katiliškio raštų redaktorių 
įtakos kalbai ir redagavimo principų, nes mano, kad ši tema yra verta atskiro straipsnio.



 Straipsniai / Articles 157

Tarmės įtaka Mariaus Katiliškio raštų kalbai

KALBINĖS MARIAUS KATILIŠKIO 
PAŽIŪROS

Autobiografijoje Katiliškis yra išsakęs savo požiūrį į kalbą. Jis rašė: „Kaip 
susikrovė žodžio sodrumas? Nežinau. Greičiausiai kalta mano prigimtis. Bū-
damas prakeiktai negabus svetimoms kalboms, turiu neužmiršti savosios“ (ER 
391). Ten pat randame ir kitą sakinį: „Žinau tikrai retų žodžių, kuriuos gal tik 
dr. Petras Jonikas ir dar keletas žino“ (ER 380). Katiliškis, dėl istorinių kata-
klizmų patekęs į kitą kultūrinę ir kalbinę aplinką, matydamas repatrijavusiųjų 
taikymąsi prie persikėlėlių gyvenimo aplinkos, yra ne kartą skundęsis, kad ga-
lybės jo romanuose pavartotų žodžių skaitytojai nesupranta, Dėl tos priežasties 
„Tiek ir tiek retų, nuostabių žodžių turiu atidėti, kad garbusis skaitytojas supras-
tų. Kita tiek redaktoriai ir leidėjai nubrauko, baimindamiesi netekti skaitytojų“ 
(ER 390). Ar Katiliškis būtų atkreipęs dėmesį į tokį norą apsaugoti skaitančiąją 
visuomenę nuo savosios ir savitos kalbinės raiškos, jei ne emigracija, telieka tik 
retorinis klausimas.

Jūratė Sprindytė yra pastebėjusi vieną Katiliškio ypatybę – „visur nešioda-
vosi bloknotą užrašams, o iš marškinių kišenėlės visada kyšodavo pieštukas.“4 
Panašiai sakoma ir apie kalbininkus. Taigi Katiliškis užsirašinėjo įvairius tarmi-
nius žodžius, posakius, ir tai suprantama, nes rašytojo gyvenama aplinka ir Juo-
zo Balčikonio nuolatinis kreipimasis į tautą kaupti medžiagą didžiajam Lietuvių 
kalbos žodynui, manau, skatino ir Katiliškį ieškoti kalbinės raiškos gyvasties. 

TARMINĖ LEKSIKA  
MARIAUS KATILIŠKIO RAŠTŲ ŽODYNE

Paprastai grožiniuose kūriniuose tarminiai žodžiai vartojami veikėjų cha-
rakteristikai nusakyti ir vietiniam koloritui išryškinti. Bet tai būna negausūs 
leksikos vienetai. Tie, kas yra skaitę Katiliškio kūrybą, be abejo, atkreipė dė-
mesį į daugybę žodžių, besiskiriančių nuo bendrinės kalbos. Tarminės leksikos 
vartojimas Katiliškio raštuose visai kitoks, nei dabartinėje literatūroje įprasta. 

Tarmės atspindžių Katiliškio raštuose šiek tiek galima pastebėti iš vieno ki-
to žodžio fonetinės raiškos, bet dažniausiai tarminės ypatybės atsiskleidžia per 
morfologines žodžio formas, pagaliau ir pats žodis gali būti vartojamas tik lo-
kalioje aplinkoje. Iš fonetinių ypatybių Katiliškio raštuose pastebimas balsio a 
įterpimas žodžio kamiene, aptinkamas ir JšŽ, pvz.: kazalėkas ‘kazlėkas’, plg.: 

 4 Plačiau žr. www.šaltiniai.info/index//details/1264.
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kazalkas5. Katiliškio nuosekliai vartojama tarminė žodžio forma šilima ‘šilu-
ma’ su trumpuoju balsiu i, vietoj bk balsio u. Jį vartotą liudija pavyzdžiai iš SŽ 
ir iš JšŽ, plg.: Šilima toki kaip grinčio, – vidutinė. ŠLSP 271 (SŽ 561); š.limαs n.r 
Gžč. (žr. 1 priedą).

Tarminė raiška aiškiausiai atsispindi žodžio morfologinėse ir darybinėse for-
mose. Šiauliškių patarmės plote vartojama vardažodžio formų su skirtingais 
kamiengaliais6. Tokių pavyzdžių gausu KtŽ, plg.: keliūta ir keliūtė ‘siauras, 
mažai važiuojamas kelelis’, kišenė ir kišenius ‘siuvinio ar mezginio vieta ran-
koms susikišti’, palazdė ir palazdys ‘baltoji plukė’, šelma ir šelmis, -ė ‘išdykė-
lis, neklaužada, padauža’, šerkšna ir šerkšnas ‘rūko, garų kristalai ant medžių, 
šarma’. Skirtingų kamiengalių vardažodžiai vartoti ir daugiau nei prieš šimtą 
šešiasdešimt metų užrašytuose Mato Slančiausko ir jo pagalbininkų pasako-
jamosios tautosakos tekstuose, plg. SŽ: bitė ir bitis ‘medų nešantis vabzdys’, 
dvasė ir dvasia ‘kvėpimas, kvėpavimas’, gyventojis ir gyventojus ‘gyventojas’. 
Šis kalbinis reiškinys pastebimas ir JšŽ antraštiniuose žodžiuose, plg.: aktojis 
‘akėtojas’, artójis ‘artojas’, bits ‘bitė’, alyvà ir alỹvas ‘aliejus’, ámžis ir ámžius 
‘metai’, árklas ir árklė ‘padargas žemei arti’ (žr. 2 priedą).

Katiliškio raštuose aptinkama priesagos -uitis vedinių gyvūnų jaunikliams 
įvardyti, pvz.: šunuitis ‘šunų jauniklis’, žvirbluitis ‘žvirblio jauniklis, žvir-
bliukas’. Šios priesagos vedinių gausu ne tik SŽ, bet ir JšŽ, plg.: lapuitis ‘lapiu-
kas, lapės jauniklis’, varnuitis ‘varnų jauniklis’, pémpuitis ‘pempės jauniklis, 
pempiukas’. Priesagos -ininkas vediniai rečiau aptinkami Katiliškio raštuose, 
pvz.: butininkas ‘kariuomenės butų rūpintojas’7. Tokių priesaginių vedinių 
esama SŽ ir JšŽ, plg.: medininkas ‘miško sargas, eigulys’, puodininkas ‘puo-
džius’, minčãčininkas, -ė ‘iš Minčaičių’. Katiliškio raštuose aptinkamas prie-
sagos -inė vedinys ratinė ‘pašiūrė vežimams, rogėms ir kitiems daiktams laiky-
ti’. Bet, kaip galima spręsti iš pavyzdžių, vazaunė ‘patalpa vežimams, rogėms, 
ūkio padargams, pakinktams ir pan. laikyti, ratinė’ Katiliškio vartojama daž-
niau nei ratinė. 

KtŽ atspindimos skirtingos tarminės žodžio formos, rodančios, kad rašyto-
jas taip gerai suvokė šnektos sistemą, kad net ir pats galėjo kūriniuose varijuoti 
žodžio formomis taip, jog kuriamas vaizdas būtų nenuobodus, sodrus ir ryškus. 

 5 Dėl ribotos straipsnio apimties 1–4 prieduose pateikiama iliustracinių pavyzdžių iš visų trijų 
šaltinių: iš leidinio Mato Slančiausko ir jo pagalbininkų pasakojamosios tautosakos rinkinių leksika. 
Žodynas, rankraštinio Katiliškio raštų žodyno ir rankraštinio Joniškio šnektų žodyno. Rasti pavyz-
džiai surašyti į lenteles pagal straipsnyje aptariamas tarmines fonetikos, morfologijos ir žodžių 
darybos ypatybes. 

 6 Plačiau žr. Lktch 64; Jšpt 35–37.
 7 Plg: Jšpt 72–86, 97–105 transkribuotus tekstus.
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Žodžio paieškas liudytų formų kvapsnis ir kvaptis ‘kvapas’, pakabnus, -i ir 
pakabus, -i ‘patogus’, comp. pakabesnis, -ė vartojimas. Apie galimybę žodžio 
šaknyje ar priesagoje įterpti priebalsius (paprastai įterpiami n, s, t) paliudyta ir 
SŽ, ir JšŽ, plg.: lepniai ‘išdidžiai, puikuojantis’, prasnas ir prastas ‘menkas’, 
skraitas ir skraistas ‘sterblė’, apýnasris ir apýnastris ‘odiniai diržai arkliui 
pažaboti’, ãtšvaistas ‘kas atmuša spindulius’ (žr. 3 priedą). 

Katiliškio raštuose vyrauja dūriniai, sudaryti be jungiamojo balsio, plg.: 
vortinklis ‘voratinklis’, žemlūžis, -ė ‘žemaūgis’. Tokią dūrinių darybos tra-
diciją patvirtina ir SŽ pateikti antraštiniai žodžiai, plg.: juodgalvis ‘švendras’, 
mergmoterė ‘turinti vaiką mergina’, vortinklis ‘voratinklis’. Rankraštiniame 
JšŽ dūriniai be jungiamojo balsio taip pat vyrauja, plg.: žvýrkelis ‘žvyruotas 
kelias’, gretgrūšnė ‘ankstyvoji kriaušė’, taũkvarškė ‘varškė sumaišyta su tau-
kais’. Katiliškio nevengiami dūriniai ir su jungiamaisiais balsiais -a-, -i-, ypač 
tuomet, kai susiduriančius priebalsius sunku ištarti, pvz.: rugiagėlė ‘žiemken-
čių javų piktžolė mėlynais žiedais, bajorių genties augalas’, rugiažolė ‘rugia-
gėlė’, voratinklis ‘1. voro tinklas’; ‘2. prk. kebli padėtis, situacija’, žalitvorė 
‘gyvatvorė’. SŽ taip pat esama tokių dūrinių, tik jie dažniausiai jungiami balsiu 
-a- ar -(i)a-, plg.: laukagalė ‘galulaukė, lauko galas’, kiauranosės ‘arpuojant 
atskirti prasti grūdai su pelais’. Pavyzdžiai rodo, kad tokių sunkiau ištariamų 
dūrinių su jungiamaisiais balsiais -a-, -i-, -y- pasitaiko ir JšŽ, plg.: arklãmėš-
lis ‘arklio mėšlas’, antrakatis ‘antrą kartą sunkiamas’, avganis ‘avių piemuo’, 
darbýmetis ‘derliaus nuėmimo laikas’. Katiliškio raštuose kartais vartojamas 
to paties dūrinio variantas su trumpuoju jungiamuoju balsiu -i-, būdingu ben-
drinei kalbai, ir tarminis variantas su ilguoju balsiu -y-, pvz.: šalimais ir šaly-
mais ‘šalia, arti’, aukštinelkas ir aukštynelkas, -a ‘aukštielninkas, -a’, plg. JšŽ 
vartojamą aukštynélkas. Panašių dūrinių, kuriuose vyrauja nevienodo ilgumo 
jungiamasis balsis -i- ir -y- aptinkama ir SŽ, plg.: šalikelė ir šalykelė ‘pakelės 
ruožas’(žr. 4 priedą). 

Romanuose ir novelių rinkinyje matyti, kaip vienu atveju rašytojo vartoja-
mos tarminės leksikos formos, o kitu – randasi norminių lyčių, pvz.: viensėdis 
‘vienkiemis’, sodnas ‘sodas’, sodnelis Katiliškio raštuose kur kas dažniau var-
tojami nei vienkiemis ‘vienos šeimos ūkio sodyba’ ar sodas ‘žemės plotas, ku-
riame auga vaismedžiai ir vaiskrūmiai’. Vietoj žodžio kaimas Joniškio šnektose 
dažniau vartotas sodžius ‘1. kaimas’, 2. ‘sodyba’, o jo gyventojas – sodietis, -ė. 
Šie žodžiai taip pat nuosekliai aptinkami Katiliškio raštuose. 

Nevengia Katiliškis vartoti ir naujažodžių ar kūrybiškų vedinių (žodžių per-
dirbinių). Apie tokių nefiksuotų darinių darybą bei vartosenos polinkius yra 
rašiusi Jolanta Vaskelienė. Kalbininkė tyrinėjo novelių rinkinį Seno kareivio su-
grįžimas ir aptiko 26 nefiksuotus darinius. Vaskelienės teigimu, „dariniai pa-
klūsta žodžių darybos taisyklėms, bet yra retos vartosenos ir vargu ar kada nors 



JANINA ŠVAMBARYTĖ-VALUŽIENĖ

160 Acta L ingu i s t ic a L ithuan ica LXXVI

taps aktyviosios leksikos dalimi“ (Vaskelienė 2007: 511). Tokios leksikos, turin-
čios vaizdinę garsinę semą, gausu ir kituose Katiliškio romanuose, pvz.: parpi-
nas ‘šonkaulis’, žabūsis ‘kieno ūsai tiesūs, panašūs į žabus’, žalionis ‘žaliavimas, 
žaluma’, žiemkelis ‘tik žiemą išvažinėjamas kelias’. 

KtŽ esama žodžių, kurie visiškai sutampa su Slančiausko bei jo pagalbinin-
kų pasakojamosios tautosakos rinkinių leksikos žodyne pateiktais antraštiniais 
žodžiais, plg.: banka ‘bankas’ (Ausų nesimato – prasmegęs bankose. Už 58. Plg. 
SŽ 81); kanduolas ‘branduolys’ (Grūdas kaip riešuto kanduolas [labai stambus]. 
Už 124. Plg. SŽ 270); kiaulienas ‘paršas, meitelis’ (Ką toksai kiaulienas gali rasti, 
bet knisa kur įmanoma, kur knislė įkanda. Už 220. Plg. SŽ 294); kriaučius ‘siu-
vėjas’ (Kai niekas nelaukia, aš kaip kriaučius pas gaspadinę – šmakšt ir prisistatau. 
Už 212. Plg. SŽ 312); kvit ‘viskas baigta’ (Nesuprantu. Ir kvit. IšN 530. Plg. SŽ 
327); šeimyninė ‘samdinių, tarnų kambarys, troba’ (Ką jis sapnavo pirmą nak-
tį Doveikos šeimyninėj? MAR 111. Plg. SŽ 557); šventininkas, -ė ‘šventiniai, 
šventadienio (drabužiai)’ (Čionai drabužius gali susikabinti šventininkus. MAR 
104. Plg. SŽ 578); žaliūkas, -ė ‘sveikas, stiprus, tvirtas žmogus’ (Dar visa liuoba 
prieš akis, – atsiliepė žaliūkė mergina. MAR 102. Plg. SŽ 675). Kodėl per daugiau 
nei šimtą šešiasdešimt metų leksika menkai kito, galima būtų paaiškinti tik tuo, 
kad bendruomenės atstovai nekeitė gyvenamosios vietos, nuolat gyveno tėvų ir 
protėvių sodybvietėse ir buvo išsiugdę aukštus vertybinius prigimtinės kalbos – 
tarmės – kriterijus8. Taigi Katiliškis tikrai buvo gerai įsiklausęs vietinę šneką ir 
ja perteikęs savuosius pasakojimus.

KATILIŠKIO RAŠTŲ LEKSIKOS 
VERTINIMAS

Katiliškis enciklopediniuose leidiniuose pristatomas kaip išeivijos rašytojas. 
Kalbinės savivokos prasme teiginys kritikuotinas. Mat išeivijos skaitytojams, 
praėjus beveik 20 metų ir paaugus naujai kartai, Katiliškis darėsi sunkus skai-
tyti. Tai rodo ir Čikagos pedagoginio lituanistikos instituto absolventės Astos 
Veličkaitės diplominis (dabar būtų – bakalauro) darbas Mariaus Katiliškio raš-
tų žodynas9. Veličkaitė išrašė tuos Katiliškio raštų žodžius (jų apie tris šimtus), 

 8 Plačiau žr.: Dobrowolski 2001: 374–385.
 9 Ačiū doc. dr. Stasiui Tumėnui, parvežusiam šį darbą į Lietuvą ir padovanojusiam jį straipsnio 

autorei. 
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kurių nėra 1954 m. Dabartinės lietuvių kalbos žodyne10. Diplominiame darbe yra 
nemažai tarminių žodžių, kurių minėtame žodyne, vieninteliame prieinamame 
užatlantės lietuviams, suprantama, nebuvo. Tarminiai žodžiai vertintini kaip 
skoliniai, Beje, vieną priežastį, kad skaityti Katiliškį sunku, įvardijo ir pats ra-
šytojas. Tai – didelis lietuvių noras kalba derintis prie anglų kalbos (ER 380).

Kokį vaizdą ir reakciją kėlė Katiliškio raštų leksika Lietuvoje, labai vaizdžiai 
atspindi Vytauto Almanio prisiminimai. 1969 m. pabaigoje grįžęs iš tremties 
Joniškio knygyne Almanis nusiperka Katiliškio romaną Miškais ateina ruduo. 
Prie papuoštos eglutės romaną neatsitraukdami skaito visa šeima. Kaip sako 
Vytautas Almanis, „M. Katiliškio romano „Miškais ateina ruduo“ kiekvienas 
žodis, sakinys yra lyg koks raktas senobinei skryniai atrakinti, kurios viduje ti-
krai žinai rasiąs ką nors nepaprasta, nematyta ir slaptinga“ (Almanis 2015: 106). 
Prisiminimuose išsakyta labai svarbi nuomonė – gėda dėl tarminės kalbos, plg.: 
„O juk ir aš žinojau savo krašto žodžius, net pradėjau rašyti Palatvijo lietuvių 
(„skerslatvių“) žodynėlį, kaip „šunelis bėg lygiai (kartu)“, „kviečių miltas ir ku-
kurūzai artie (su kukurūzais)“, „krautuvė kietai (uždaryta)“, „abar (bet)“. Tik 
vengiau juos vartoti, lyg ir gėdijaus, kaip koks prastypęs mokinukas, kuris sto-
vėdamas draugų būryje pamato ateinantį apšepusį, išduobtom milinėm kelnėm 
savo tėvą“ (Almanis 2015: 106). Kas tą gėdą įskiepijo? Iš kur ji radosi? Telieka 
klausimai ateities tyrimams.

Prisimintina, kokio dėmesio sulaukė 2013 m. šiaulietiškai išverstas Pedro 
Lenzo romanas Čia aš varatarius (vertėjai Markus Roduneris ir Rimantas Kmi-
ta). Anot Rimanto Kmitos, „Lietuvoje jaučiamas tas bendrinės kalbos spaudi-
mas“, o Šveicarijoje yra susiformavusi tarminės literatūros mada11. Taigi grįžta-
ma prie natūralios kalbos, kokia ir rašė Katiliškis.

Pateikti leksikos pavyzdžiai ir du skirtingi Katiliškio raštų leksikos vertini-
mai neabejotinai paremia mintį, kad Katiliškis rašė vietinės šnektos (tarminiu) 
kalbos variantu. Kalba nesiekta individualizuoti veikėjų, kaip tai paprastai da-
ryta grožiniuose tekstuose. Katiliškio raštuose atsispindi pirmasis menkai tirtas 
bendrinės kalbos periodas, kai norminė leksika, norminiai žodžiai nėra nurun-
gę tarminės leksikos. Galima tik svarstyti: jei Katiliškiui nebūtų reikėję emig-
ruoti, gal ir mes būtume turėję susiformavusią tarminės literatūros kryptį ir ja 
rašančių kūrėjų grupę?12.

 10 Veličkaitė leksiką rinko iš raštų: Užuovėja. Čikaga: Terra, 1952; Miškais ateina ruduo. Čikaga: 
Terra, 1957; Išėjusiems negrįžti. Čikaga: Terra, 1958; Šventadienis už miesto. Čikaga: Terra, 1963.

 11 http://www.kulturpolis.lt/dedikuota-klaipedai/rimantas-kmita-kalbos-varatarius/
 12 Berašant straipsnį 2016 m. pasirodė Rimanto Kmitos romanas Pietinia kronikas, parašytas 

šiaulietiškai.
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TARMINIO KALBĖJIMO MODELIAI 
MARIAUS KATILIŠKIO RAŠTUOSE 

Aptarus tarminę leksiką, būtina panagrinėti ir sintaksinę žodžių apsup-
tį. Mat Katiliškio sakinys, kaip minčių realizavimo priemonė, yra visų kalbos 
lygmenų adaptacija, kad tarminis kalbėjimas (pasakojimas) būtų suprantamas 
skaitytojams (Aliūkaitė 2008). Katiliškio raštų pasakojimo sintaksinė raiška nė-
ra tyrinėta. Pirmą kartą mėginama aptarti ir išskirti tarminio kalbėjimo mode-
lius ir juos struktūriškai pavaizduoti. Pasirinkta tik ta sakinio struktūra, kuri 
neabejotinai rodo, kad tai Katiliškio rašymo būdas, t. y. svarbu tai, kas išskiria 
Katiliškį iš kitų rašytojų, pagal ką galima atpažinti Katiliškį kaip rašytoją. Ar tie 
modeliai atspindėti ir tarminiuose Joniškio šnektų tekstuose, lyginta su diskur-
so pavyzdžiais iš leidinio Joniškio šnektų pratimai ir tekstai ir pavieniais iliustra-
ciniais sakiniais iš SŽ. Vienas iš tokių modelių – sakinio minties smulkinimas, 
nuoseklus reiškinio aiškinimas. Toks minčių reiškimo būdas, aprašytas lietuvių 
kalbos sintaksės darbuose, yra dažniausias diskurse. Paprastai pirmiausia patei-
kiama sakinio dalis, kuri reikalinga papildymo, paaiškinimo (ar gali būti papil-
dyta, paaiškinta).

Katiliškis naudoja ir atvirkštinį modelį, kai pirmiausia išvardijama, o paskui 
apibendrinama, pvz.: Palazdės, pakalnutės, kvepiančios mirtelės – visa ten taip tiko 
tarp gležnų, ką tik išsprogusių beržo šakelių, nukaišytų palubėje ir sustatytų pasie-
niais. Už 45; Augalotas, status, gerų kriaučių nusiūtu mundierium, kampuoto smakro 
ir nuknebusios nosies generolas pasisveikino su mūsų lektorium ir vertėju. IšN 324; 
Ežiomis, laukų ir papievių takais, keliūtomis ir genatvėmis traukė kaimynai. Už 78. 
Toks smulkmeniškas pasakojimas labai būdingas diskursui: leidinyje Joniškio 

Vasarą čia vėjas atneša

javų nokimą,

žemės drėgmę,

miško kvapsnis.  SKS 178.
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šnektų pratimai ir tekstai užrašytame pasakojime „Ganymas“ pateikėja smulkiai 
aiškina ką ir kaip jai teko ganyti (plg. Jšpt 72–74)13. 

Katiliškis labai mėgsta suskaidyti sakinį prasminiais segmentais, kartais 
klausdamas ir atsakydamas, kartais pasakodamas vientisiniais sakiniais, kurių 
visuma nusako tam tikrą žmogaus būseną ar elgesį. 

Neretai išskaidytą trumpesniais (vienos ar kelių sakinio dalių) segmentais 
tekstą suvokiame kaip norimą pasakyti mintį tik tada, kai kelis juos sudedame 
į visumą, plg.: Nekaišiok savo akėtvirbalių. Neužsidirbai. Už 153; Sodžiaus žmo-
gus turi savo makaulę. Prastą, neapkirptą, tas teisybė. Prastai ir savo mintis dėsto. 
Už 228; Sodnų griaužti. Žmonėm iškados daryti. Aš jiems. Už 226; O akys jos!.. 
Rainuotos, tamsiai rudos. SKS 24; Vaikas kaip iš akies trauktas. Taip į motiną. Ir į 
tėvą. Už 114. Katiliškio romanuose ir novelių rinkinyje gausu žodinio vertini-
mo. Anot Aloyzo Gudavičiaus, kalbančiajam svarbu ne tik nusakyti, įvardyti 
realijas, bet ir jas emociškai vertinti (Gudavičius 2000: 136; Handke 1995: 93). 
Sakinio skaidymas turi ir pridūrimo požymių, plg.: Nesuprantu. Ir kvit. IšN 530. 
Bliaunu su ašarom, bet sėju, ir tiek. MAR 18. Pridūrimas, paprastai reiškiamas 
i(r) viskas, pastebėtas jau minėtame tekste „Ganymas“, „Naginės“, ypač jo daug 
Slančiausko žodyno antraštinių žodžių iliustraciniuose sakiniuose (Jšpt 75, 102; 
SŽ 2014: 44, 51, 67 ir kt.). 

Katiliškiui, monistinės pasaulėvokos idėjų skleidėjui, itin būdingas greti-
nimas ir lyginimas su tam tikrais gamtos reiškiniais14. Lyginimas tradiciškai 
nusakomas palyginamaisiais žodžiais kaip, tartum, lyg, pvz.: Puoci puoci basom 

 13 Dėl straipsnio apimties tarminio teksto pavyzdžių nepateikiama, tik nurodomi leidinio tarmi-
nių tekstų puslapiai, kuriuose vyrauja aprašyto tarminio modelio sakiniai. 

 14 Plačiau apie monistinės pasaulėvokos kontūrus Mariaus Katiliškio prozoje žr. Tūtlytė 2015: 
66–79.

Ką ji?

Parsidriekė su tokiu pakaraila.

Dešimtininku, kur pas eigulį prisiglaudęs
 MAR 299.
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kojom šlapia žole, kaip sniego gniūžtis, kaip gūžinėjanti žiemos skiautelė tame vasa-
ros žalionių tirštume. SKS 168; Epušių žirginiai, rumpuoti, tartum užsilikęs šerkšnas, 
sijojo geltonas dulkes. SKS 136.; Šulinio svirtis lyg gervės kaklas ryškiai skyrėsi žals-
vame danguje su žvaigždelėmis lyg amerikoniškoj vėliavoj. SKS 232. Joniškio šnektų 
pratimų ir tekstų pasakojimuose „Ganymas“, „Paparčio žiedas ir žiniuoniai“ taip 
pat lyginama žodžiais kai, kaip (žr.: Jšpt 72, 83, 84).

Yra atvejų, kai lyginimas atskiriamas nuo sakinio. Tuomet minties visuma 
suvokiama tik iš dviejų sakinių raiškos. 

Toks palyginimo išskyrimas Katiliškiui itin būdingas, pvz.: Jau pamokslo me-
tu jo palūpis pradėjo timpčiotis. Lyg tarp parpinų kas būtų yla bakstelėjęs – sausu ir 
karštu nudiegė paširdžiuose. Už 59; Jau kad miegojau, tai miegojau. Kaip ežys savo 
kinyje. MAR 198. 

Katiliškio pasakojimas paremtas vientisiniais neišplėstiniais ir išplėstiniais 
sakiniais, kurie ir vyrauja diskurse. Kur kas rečiau pasitaiko sudėtinių sakinių, 
iš kurių dažniausiai vartojami prijungiamieji, plg.: Kai ūkvedys įsikąsdavo į retus 
dantis riestą pypkę, išpieštą briedžiais ir stirnomis, ir, sukišęs rankas kelnių kišenės-
na, spoksodavo į dirbančius, tada būdavo velniškai panašus į Suginčių malūnininką. 
SKS 14; Kai močios nebūdavo troboje, Elija gerą valandą sugaišdavo šalia jos maši-
nos, tai skiautį papešdamas, tai numaudamas špūlelę kaip tikras šelmis. Už 175; Kol 
arė mediniais žambriais ir akėjo medinėmis akėčiomis, nepajuto, kad jau po saulės 
grąžos. MAR 147; Nepasiteisinsi, kad nemoki su juom apseiti ir bendrai vengi jo kai-
mynystės, šitokio prakeikto išmislo, kurs ugnį leidžia per abu galu. IšN 343. 

Prijungiamųjų sakinių dažniau vartojama ir pateikiamuose tarminiuose 
tekstuose leidinyje Joniškio šnektų pratimai ir tekstai. Antai pasakojime „Kraupi 
istorija“ pateikėja dažniausiai mintis reiškia prijungiamaisiais papildinio, re-
čiau – veiksnio, priežasties, vietos aplinkybių sakiniais (žr. Jšpt 79–82). 

Lyg pasigėrusio 
špitolninko daužomas 
velykinis būgnas mano 
parapijos šventoriuje. 

IšN 437

Žemė gaudė, 
žemė dundėjo.
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Saulius Keturakis, tyręs romaną Miškais ateina ruduo kaip medijų sistemą, 
pastebi, kad „Sakytinis žodis romano herojams tapatus tylai, savotiškai komu-
nikacijos nebūčiai; atvirkščiai, rašytinis žodis žada dialogo su kita, geidžiama 
realybe galimybę. [...] Romano personažai tarsi turi galimybę likti „ankstes-
niuose geruose laikuose““ (Keturakis 2010: 187). Rašytojo tarminio kalbėjimo 
modeliai paremia nusistovėjusią ir nekintamą Katiliškio raštų herojų prigimti-
nės kalbos (savi)raišką. 

APIBENDRINIMAS

Katiliškis, kaip galima spręsti iš paties rašytojo autobiografijos, puikiai mo-
kėjo vakarų aukštaičių šiauliškių patarmės Žagarės šnektą. Tos šnektos leksikos 
(atskirų žodžių, jų formų), įvairių posakių ar žodžių junginių ne vieną yra užsi-
rašęs, klausydamasis vietinių žmonių pasakojimų. Toks Katiliškio, kaip kalbos 
faktų rinkėjo, polinkis išsiugdytas turint vertybinę kalbėjimo nuostatą: viskas, 
kas natūraliai pasakojama, yra gražu. Todėl, manytina, žodžių reikėjo natūra-
liam tarminiam pasakojimui išgauti. Be to, Katiliškis stengėsi atskleisti primirš-
tus žodžius, kurie, peržengę XIX a. slenkstį, buvo tebevartojami ir XX a. pra-
džioje. Neveltui Katiliškis save vadino pasakotoju, sakytume, jis buvo tarminio 
pasakojimo perteikėjas, gerai įsiklausęs ir į pavienį žodį, ir į jo vietą sakinyje, 
suvokęs natūralaus (prigimtinio) pasakojimo struktūros ypatumus.

Gausi tarminė Katiliškio raštų leksika toli gražu nėra meninė priemonė, no-
rint išskirti ar kaip kitaip charakterizuoti romanų veikėjus. Tarminės leksikos 
įvairovė rodo dar ir tai, kad kiekvienas tarmės vartotojas gali kurti tik jam rei-
kalingus, į jokius žodynus neįtrauktus, žodžius su visais prasmių niuansais. 
Lygiai taip laisvai elgiasi ir Katiliškis: vartojamas ar kuriamas žodis paveikus, 
skaitytojo pastebimas kaip negirdėtas, emocionalus, pagaliau įdomus garsine ir 
semantine reikšme. 

Katiliškio raštuose pasakojimas dėstomas arba vientisiniais išplėstiniais saki-
niais, arba mintys suskaidomos trumpomis sakinio atkarpomis. Atrodo, kad ra-
šytojas siekia skaitytoją sustabdyti ir akcentuoti kiekvieną žodį, žodžių junginį 
ar frazę. Dažnai po tokiu suskaidytu sakiniu slypi ir emocinė raiška.

Taigi galima sakyti, kad Katiliškio raštai – vietos šnekta (dialektu) parašyti 
tekstai bendrinės kalbos įsitvirtinimo visuomenėje laikotarpiu. Toks kalbinis 
variantas menkai tirtas, todėl dialektologams ir kalbos istorikams, o ypač tiems, 
kas nagrinės bendrinės kalbos rašytinio varianto įsigalėjimo polinkius, Katiliš-
kio raštai bus tas pagrindas, į kurį teks remtis. 
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1 PR IEDAS. Tarminės leksikos fonetinių kitimų pavyzdžiai.

KtŽ SŽ JšŽ
Jau varlės arba kazalėko 
nebeįbruksi stebulėn. Už 88. Arba, 
duokim, per mišką rudens laike 
[važiuoji]. Tai pasirenki lepšių ar 
kazalėkų. Už 85.

 ͘ra i‿kαzαl ͘ku. t ͘reli.*. 
Šmk.

Gryčioje gelsva šilima. SKS 107. Šilima toki kaip grinčio, – 
vidutinė. ŠLSP 271 [SŽ 
561]

š.limαs n.r. Gžč.

2 PR IEDAS. Tarminės leksikos morfologinių ypatybių pavyzdžiai.

KtŽ SŽ JšŽ
Ežiomis, laukų ir papievių takais, 
keliūtomis ir genatvėmis traukė 
kaimynai. Už 78; Vos žymi keliūtė 
papieviu bėgo pamiškėn. Už 95.

Bitė su ereliu susiderėjo. 
ŠLP 49; Į dešimtą adyną 
bitys atlėkė. ŠLSP 181 
[SŽ 103]

àš ‿αrtó ∕ ‿ak·tọ 
Gšč.

Kūmas išpūstais kišeniais ir 
apšerkšnijusiais ūsais, o kūma 
apmuturiuotu rėksniu ant kelių. 
SKS 40; Kai ūkvedys įsikąsdavo 
į retus dantis riestą pypkę, 
išpieštą briedžiais ir stirnomis, ir, 
sukišęs rankas kelnių kišenėsna, 
spoksodavo į dirbančius, tada 
būdavo velniškai panašus į Suginčių 
malūnininką. SKS 14.

Nu pūstyt dvasę, nu 
pustyt – jo žmogus kaip 
nekušt, teip nekušt. ŠLSA 
121; jis eidavęs, dvasią 
gaudydavęs. ŠLP 378 
[SŽ 173].

nẹsskùbn da.‿ bti. 
kȓ. aúo. Žr.

Palazdės, pakalnutės, kvepiančios 
mirtelės – visa ten taip tiko tarp 
gležnų, ką tik išsprogusių beržo 
šakelių, nukaišytų palubėje 
ir sustatytų pasieniais. Už 45; 
Keliukai gi jau riečiasi švelnia, 
gležna žolele ir tarp plačių lapų 
žibuoklės ir palazdžiai visu 
smarkumu žydi. SKS 130.

gyventojis savo vaikus 
išlaidž mokslus. ŠLSA 
297; Vieno pasituriančio 
gyventojaus sūnui [...] 
sakiau. ŠLSA 336 [SŽ 
219]).

tαi‿s.ke. s‿alˑà 
kbdαa. Dmk.; 
nænåudóˑdαọm 
tọ‿αlˑa. Gtč.
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KtŽ SŽ JšŽ
Girdėjai, šelma, ir jo jauną, gražią 
žmoną paviliojai. MAR 409; Kai 
močios nebūdavo troboje, Elija 
gerą valandą sugaišdavo šalia jos 
mašinos, tai skiautį papešdamas, 
tai numaudamas špūlelę kaip tikras 
šelmis. Už 175.

á.mž jåu‿žmõˑgui. Jnš.; 
jåu‿nebæ‿tàs á.ms. 
Brn.

Jo ruda čiupryna per tą kančios 
valandą nusidraikė žilumo šerkšna, 
ir pamėlynavusi lūpa nutįso iki 
smakro, kai išgirdo, kad nė vienas 
vokietis tegul nebando pasprukti 
į Vakarus kartu su lietuviais. IšN 
530; Epušių žirginiai, rumpuoti, 
tartum užsilikęs šerkšnas, sijojo 
geltonas dulkes. SKS 136.

á.rkls tuos‿mẹds 
rẹikˑdαa pate 
pasidarˑ. Lnkč.; 
pravàȓå v.ga. s‿á kła. 
Lnkč.

3 PR IEDAS. Tarminės leksikos vedinių pavyzdžiai.

KtŽ SŽ JšŽ
Kalė, ir ta šunuičius žindo, 
bent kol atanka. Už 111.

Tas lapuitis išnešęs jam 
padavęs tą sukotėlį. ŠLP 74 
[SŽ 333]

bˑgdαα α tki pan.šu.s 
i.‿pǽ.mpis. Vdg.

O mums ar neduosit? – siekė 
ranka per stalą kaip katinas 
iš lizdo žvirbluitį vienas iš 
vyrų. Už 153.

Bet, kai nė vieno varnuičio 
nelikę, vel motina su penais 
pasivėlinus – ponaitis greibęs 
pačią motiną už sprando. 
ŠLP 39 [SŽ 641].

m.škuts i(r)‿sã·ka. Jnš.

Mes jau bevelijame atsitolinti 
į butininkų nužiūrėtas 
daržines, kur šiaudų vis 
susigraibysim pas ūkininkus. 
IšN 315.

Dabar tas medininks 
išsiklausęs – suprantąs, ką 
tiedu jo šuneliai šnekėjos. 
ŠLP 303 [SŽ 364].

me.‿trˑs mnč.činŋkai 
.sam. Jnš.

Tas genys supykęs ant to 
puodininko. ŠLP 268 [SŽ 
464].
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KtŽ SŽ JšŽ
Sukeltos dulkės ir sausas 
molio kvapsnis draskė 
šnerves ir vertė čiaudėti. SKS 
183; Patrynus [spurgą] delne 
ir pauosčius, svaigi sierų 
kvaptis plėšė šnerves, ir lipdė 
pirštus išgarinta ir sutelkta 
syvų masė. MAR 365.

Bet daug tokių yra, kurie 
lepniai gyven arba 
prasišmuorijo ir geriausiose 
vietose laidž randauninkus. 
ŠLSA 296 [SŽ 341].

ta.m‿dvraui blzgùu. n·rà 
ǀ žni ǀ tu. ‿àtšvαist. Žr.

Tavo [Agnės] motina žiūri 
pro langą ir jau dairosi kokio 
pakabnesnio daikto. MAR 
253; Apsidairė – kokio nebūt 
pakabesnio daikto po ranka. 
Už 90.

Turėjęs pačią ir vaikus ir 
prasną marškonę kumelaitę. 
ŠLSP 55; dėdina tuoj senį 
labai užmylėjo ir ožkelę 
apmainė ant prastos. ŠLSP 
123 [SŽ 454].

på‿čæ [arkliui] 
ž‿apˑnαre. Dnr; lαka 
ˑ[arklį] ž‿αpˑnαȓe. Stp.

Ši pripuolus semiantys į 
skraistą ir nešanti namo. 
ŠLSA 174; Į jos skraitą 
pasidėjęs galvą, o ana 
ieškanti. ŠLSP 294 [SŽ 
513].

4 PR IEDAS. Tarminės leksikos dūrinių pavyzdžiai.

KtŽ SŽ JšŽ
Nukarę nuo skersbalkių 
šiaudgaliai, aplipę vortinkliais, 
paliko aukštai, ranka 
nebepasiekiami. Už 34.

Daugel yra tokių vietų yra, kur 
tik marmalynės – švendrių, 
juodgalvių, triaušių, vilkadalgių 
ir t. t. – priaugusios. ŠLSA 273 
[SŽ 253].

kèl. b.a gǽ.rs / 
kaḓ‿‿v.ȓkẹl. Šmk.

Aš irgi nerūkau, – pasakė 
žemlūžis vyras baisiai 
sudraskytu veidu ir nunešta 
ausim. IšN 492–493.

Teip purmonas karaliui darodęs, 
kad Mergmoterių mieste yra 
daktars ir viską žinąs. ŠLSP 
251 [SŽ 370].

ˑdæḓ vàˑȓk, / 
α‿k.s tukvαȓk. 
Jkš.

Ateinąs liokajus su kinivarpais 
ir su vortinkliais – pons ką tik 
gyvs, o daktars jau kasžin kur 
atsidūrė. ŠLP 407 [SŽ 669].
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KtŽ SŽ JšŽ
Rugiagėlių žvaigždės žibėjo 
balstančių stiebų šepetyje. MAR 
303.

Einąs laukagalėm namo – šit ir 
patikęs tokį aukštą. ŠLSA 173 
[SŽ 335].

αrkł.mu. gràži 
prrkẹ,(). Al.

Ji stovi mėlyna visa, tarsi 
rugiažolė. SKS 26.

O už išduotas kiauranoses ant 
našlių mitinimo, tai už tuos 
grūdus gaspadoriai sipkas 
pildavo iš dubos. ŠLSA 291 [SŽ 
295].

passαmd·dαọm 
šẹim·na. 
an()‿dαȓb·mẹu. 
Jnn.

Rasa siūbavo voratinkliuose. 
MAR 87; Stebėtinai greitai 
ji [nuotaika] liko nubraukta, 
tartum įkyriai priklus 
voratinklis, vėlesįs ant akių ir 
erzinęs. MAR 87.

pẹmà prmαkα.t 
[pirmo košimo alus] / 
dåå αntrakα.t 
[antro košimo alus]. 
Stnl.

Žalitvorės vietomis išdžiūvo ir 
nebekarpomos peraugo. SKS 
101.

avgαnẹi bú·dαa 
làb(i) jun. Sk.

Ganyklos plačiausios šalymais, 
ir visokio plauko gyvūnija 
ėdrinėja krūmeliuose. IšN 299–
300. Šalimais jaunas sodelis. 
SKS 232.

Ir beeinant jiems ateina vakaras, 
o jiems čia priešais didelis 
miškas, ir čia niekur anė jokio 
gyventojo, nė kokios pastogės 
nematytis šalikelėse. ŠLSA 107. 
Potam, rodos, kaip panos trys 
šalykelio ein ir ein apsukui kalno. 
ŠLSP 155 [SŽ 552].

Gulėjo aukštinelkas ir nejudėjo, 
net sąnariai nutirpo. Už 
71; Nespėjo penimoji nė 
dorai sužvigti, ir jau gulėjo 
aukštynelka, o ant jos, pilvą 
apžergusi, sėdėjo Zuzana ir 
laikė priekines kojas. MAR 145.

kàs‿tæ. nkrta åukti.
nǽlks. Žr.



JANINA ŠVAMBARYTĖ-VALUŽIENĖ

170 Acta L ingu i s t ic a L ithuan ica LXXVI

VIETOVIŲ PAVADINIMŲ SUTRUMPINIM AI
Al. – Alsiai.
Brn. – Bariūnai.
Dmk. – Dameliai.
Dnr. – Daunorava.
Gšč. – Gaščiūnai.
Gtč. – Gataučiai.
Gžč. – Gaižaičiai.
Jkš. – Jakiškiai.
Jnn. – Jauniūnai.
Jnš. – Joniškis.
Kpl. – Kepaliai.
Lnkč. – Linkaičiai.
Sk. – Skaistgirys.
Stnl. – Staneliai.
Stp. – Stupurai.
Šmk. – Šimkaičiai.
Vdg. – Vidginiai.
Žr. – Žiūriai.
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du kultūru kontekstā, Zinātnisko rakstu krājums XVII. Daugavpils universītātes akadē-
miskais apgāds “Saule”, 505–512.

Vel ička itė  Ast a 1968: Mariaus Katiliškio raštų žodynas. Diplominis darbas (rankraš-
tis). Čikaga.



JANINA ŠVAMBARYTĖ-VALUŽIENĖ

172 Acta L ingu i s t ic a L ithuan ica LXXVI

Influence of Dialect on the Language of 
Marius Katiliškis’ Works

SUM M A RY

The article describes linguistic views of writer Marius Katiliškis (real name is Albinas 
Vaitkus, born on 15 September 1914 in Gruzdžiai, Šiauliai district; died on 17 December 
1980 in Lemont, a suburb of Chicago), who comes from Northern Lithuania, Žagarė dis-
trict, discusses the lexis of Šiauliai sub-dialect of the Western Aukštaitian used in Kati-
liškis’ works and dialect speech patterns that the writer is known for.

The article is compiled with reference to the material of the manuscript of the Glossary 
of Marius Katiliškis Works (abbreviated as KtŽ), compiled by the author of the article. KtŽ 
lexis is compiled from the novels Miškais ateina ruduo (1969), Užuovėja (1990), Išėjusiems 
negrįžti (1990) and a collection of short stories Seno kareivio sugrįžimas (2003). Katiliškis 
had a good command of Žagarė speech: he had heard quite a few stories told in it, collected 
and noted individual words, their forms and language expressions. 

Dialect lexis abundant in Katiliškis’ writings indicates that the writer acted as a dialect 
user, i.e., created words, formed collocations not included into any dictionaries, used va-
rious nuances of word meaning. Words used or created by Katiliškis are affective, noticed 
by the reader as new, emotional, finally interesting in the way of phonic and semantic 
meaning. 

In Katiliškis’ writings the story is relayed by using simple and extended sentences or 
thoughts that are divided into short sentence components. It seems that the writer wishes 
to halt the reader for a moment and to emphasise every collocation or phrase. Usually, this 
kind of fragmented sentence also conceals an emotion expression.

Katiliškis’ writings, as indicated in the article, are written in local dialect, i.e., dialect 
language used in 20th century. Up till this day, the development of standard language re-
quires a more in-debt study by linguists focused on various areas of research, and Kati-
liškis’ writings are texts on which such an investigation should be grounded. 
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JÜRGEN UDOLPH
Zent rum fü r Namen for schung – Leipz ig

Akademie der Wis senscha f ten zu Göt t ingen 
Wis senscha f t l iche For schungsr ichtungen: Historische 
Linguistik, Gewässernamen, Ortsnamen, Familiennamen.

HEIMAT UND AUSBREITUNG 
INDOGERMANISCHER 
STÄMME IM LICHTE DER 
NAMENFORSCHUNG

Indoeuropiečių genčių tėvynė ir paplitimas 
vardyno tyrimo šviesoje

ANNOTATION

Wenn man die Heimat und Ausbreitung der Indogermanen beschreiben will, ist es zu-
nächst notwendig, die ursprünglichen Siedlungsgebiete der einzelnen indogermanischen 
Stämme zu ermitteln. Aufgrund der Gewässer- und Ortsnamen und auch aufgrund der 
guten und ertragreichen Böden, die eine kontinuierliche Besiedlung ermöglichen, lassen 
sich die Slaven am Nordhang der Karpaten lokalisieren, die Germanen nördlich des Har-
zes und die Kelten am Westrand der Alpen. Gewässernamen, die der Alteuropäischen Hy-
dronymie zuzurechnen sind, zeigen weiter, dass von fast allen Siedlungsgebieten aus alte 
Beziehungen zum Baltikum und zu den baltischen Sprachen nachweisbar sind. Das Balti-
kum ist somit das Zentrum der indogermanischen Namen und es spricht nichts dagegen, 
es als Ausgangsbereich und Heimat der indogermanischen Expansionen anzusehen. Eine 
Heimat außerhalb der Alteuropäischen Hydronymie, sei es in Südrußland, in Kleinasien 
oder am Kaukasus ist ausgeschlossen.
 SCHLÜSSELWÖRTER:  Indogermanen, Gewässernamen, Slaven, Germanen, Kelten, Bal-

ten, Alteuropäische Hydronymie, Urheimat. 

ANNOTATION

If one wishes to characterize the home and expansion of the Indo-European people, it 
is first and foremost essential to identify the original areas of settlement of the specific In-
do-European tribes. On the basis of river and place names and also because of good and 
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fertile soils which enabled a continuous settlement, one can localize Slavic settlement on 
the northern slope of the Carpathian Mountains, Germanic settlement north of the Harz 
and Celtic settlement on the western edge of the Alps. In addition, river names which can 
be attributed to the Old European hydronymy show that old relations to the Baltic coun-
tries and the Baltic languages can be attested. Thus, the Baltic countries are the center 
of Indo-European names and not much opposes the idea of this area as the exit area and 
home of Indo-European expansion. A home outside of the Old European hydronymy, be 
it in Southern Russia, in Asiea Minor or in the Caucasus Mountains, can be ruled out.
 KEY WOR DS:  Indo-Europeans, Hydronyms, Slavs, Germanic peoples, Celts, 

Balts, Old European Hydronymy, Original homelands.

EINLEITUNG

Fragt man nach Heimat und Ausbreitung indogermanischer Stämme, so 
fragt man in jedem Fall nach Siedlung, nach Besiedlung und nach Wande-
rungsbewegungen. Beides, Siedlung und Wanderung, findet auf dem Boden, 
auf der Erde statt. Eine Siedlung ist nach allgemeiner Definition ein Ort, wo 
Menschen, zumeist in Gebäuden oder gebäudeähnlichen Einrichtungen zum 
Zwecke des Wohnens und Arbeitens zusammen leben. Wenn Menschen in ent-
sprechenden Einrichtungen zusammen leben, zwingt die Notwendigkeit, sich 
in der Umwelt zu orientieren, danach, diese zu benennen. Das Benennen er-
füllt einen funktionellen Aspekt und es gibt bemerkenswerte Studien wie etwa 
die von Horst M. Müller und Marta Kutas (1997), die zu dem Schluss kommen, 
dass die Ursprünge der Propria älter sind als die der Sprache.

Aus anderem Blickwinkel haben dieses schon früh auch Gottfried Wilhelm 
Leibniz und Jacob Grimm erkannt. Aus einem mehr allgemeinen Blickwinkel 
heißt es bei J. Grimm: ,,Es gibt ein lebendigeres Zeugnis über die Völker, als 
Knochen, Waffen und Gräber, und das sind ihre Sprachen“ (1848: 5) und an 
anderer Stelle: „Ohne die Eigennamen würde in ganzen frühen Jahrhunder-
ten jede Quelle der deutschen Sprache versiegt sein, ja die ältesten Zeugnisse, 
die wir überhaupt für diese aufzuweisen haben, beruhen gerade in ihnen […]. 
Eben deshalb verbreitet ihre Ergründung Licht über die Sprache, Sitte und Ge-
schichte unserer Vorfahren“ (1848: 133), und konkret zu den Gewässernamen 
äußert G.W. Leibniz „Et je dis en passant que les noms de rivieres, estant ordi-
nairement venus de la plux mieux le vieux langage et les anciens habitans, c’est 
pourquoy ils meriteroient une recherche particulaire“ (1882: 264). 

Wenn man nach Heimat und Ausgliederung der indogermanischen Spra-
chen fragt, so ist meiner Meinung nach die Berücksichtigung der geographi-
schen Namen unerlässlich. Es sind vor allem die folgenden Punkte, die die 
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besondere Bedeutung der Namen für die Fragen früher Siedlungen und Wan-
derungen ausmachen:

1) Ortsnamen entstehen erst durch längere Siedlung. Im Allgemeinen führen 
nicht momentanes Geschehen oder ein besonderes Ereignis zur Festlegung des 
Namens, sondern eine allmählich wachsende, stillschweigend sich entwickeln-
de und sich erst langsam herausbildende Übereinkunft zwischen den Sprechern 
eines Dialektes (und zwar dessen, der an dem Ort zur Zeit der Namenentste-
hung lebendig gewesen ist). Das hat mehrere Konsequenzen.

2) Kurzzeitige Eroberung und Besetzung eines Landes führen nicht zur Bil-
dung von Ortsnamen aus der Sprache der Eroberer und Besetzer. Erobernde 
oder nomadenhaft lebende Völkerschaften wie Hunnen und Mongolen hinter-
lassen nur sehr selten Namen, so gut wie nie Gewässernamen.

3) Das gilt sogar für die römische Besatzung und Besiedlung Süd- und 
Westdeutschlands. Aus dem Lateinischen können zwar etliche Ortsnamen wie 
Köln und Koblenz (Confluentes) erklärt werden, aber lateinische Gewässernamen 
findet man kaum.

4) Gewässernamen sind langlebig und zäh1. Vor allem bei ihnen beobachtet 
man eine Erscheinung, die für die Frage, welche Völker früher einmal in einem 
bestimmten Gebiet gewohnt haben, von höchster Bedeutung ist: bei einem Be-
völkerungswechsel verschwinden sie in der Regel nicht, sondern werden durch 
die Sprache der neuen Siedler verändert und an das neue Idiom angepasst. Sie 
erhalten sich oft mit außerordentlicher Zähigkeit, wobei bedeutsam ist, dass es 
zumeist die bäuerlich siedelnden Menschen sind, die die Namen tradieren.

5) Durch ihre Langlebigkeit enthalten geographische Namen oft Appellativa, 
die aus den lebenden Sprachen schon längst verschwunden sind. Das ist zwar 
eine Erscheinung, die aus der Geschichte sämtlicher Sprachen bekannt ist, aber 
im Vergleich zu den Appellativen bietet der Nachweis in den Namen entschei-
dende Vorteile, denn dadurch kann das ursprüngliche Verbreitungsgebiet eines 
Wortes wesentlich genauer bestimmt werden.

6) Es ist davon auszugehen, dass auch zur Zeit der Entstehung des Indoger-
manischen und in der Zeit der Entfaltung und der Expansion Gewässernamen 
entstanden sind. Diese aufzuspüren ist eine Aufgabe der Indogermanistik.

Eine weitere Aufgabe der Indogermanistik ist bekanntlich der Versuch, 
durch den Vergleich einander entsprechender Wörter, Formen und Syntagmen 
indogermanischer Einzelsprachen eine sprachhistorisch möglichst überzeu-
gende Rekonstruktion einer indogermanischen Grundlage zu ermitteln. Man 
geht – und das ist gar nicht anders möglich – von den indogermanischen Ein-
zelsprachen aus.

 1 Immer wieder betont von Hans Krahe und Wolfgang P. Schmid.
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Genau diesen Weg muss man dann aber auch gehen, wenn man sich auf 
die Suche nach den mutmaßlich ältesten Siedlungsgebieten indogermanischer 
Stämme machen will: ausgehend von einem Blick in die Gewässernamen-
schichten indogermanischer Einzelsprachen muss versucht werden, von dort 
aus den Weg in die früheren Namenschichten zu finden. Da geographische Na-
men auch als Indizien für Wanderungen ausgewertet werden können (Udolph 
2008), verspricht dieses Verfahren durchaus, zu Fortschritten zu führen. Ich 
beginne beim Slavischen und werde dann einen Blick auf das Germanische, 
Baltische und Keltische werfen.

VERBREITUNG INDOGERMANISCHER 
EINZELSPRACHEN IM LICHTE DER 
NAMEN

1. DAS SLAVISCHE

Die Bemühungen, mit Hilfe der geographischen Namen Näheres über die 
ältesten Siedlungsgebiete der Slaven zu gewinnen, basieren im Wesentlichen 
immer noch auf der „Ausschlussmethode“ von Max Vasmer. Ihm gelang es, das 
ursprünglich slavische Gebiet dadurch einzugrenzen, indem er alle Territorien 
aussonderte, in denen sich in Ortsnamen ein ugrisches, iranisches oder balti-
sches Substrat finden lässt (Vasmer 1971: 101–202, 203–249, 251–534), später 
ergänzt durch Vladimir N. Toporov, Oleg N. Trubačev (1962) und O. N. Tru-
bačev (1968). So konnte M. Vasmer mit dieser bis heute gültigen Ausgren-
zungsmethode zeigen, dass sich das Slavische wahrscheinlich im Raum südlich 
des Pripjet’ und westlich des Dnjepr herausgebildet haben musste.

Den entscheidenden Fortschritt, der über diese Methode M. Vasmers hi-
nausgeht, verdanken wir den Forschungen H. Krahes, obwohl dieser sich 
kaum mit slavischem Namenmaterial befasst hatte. Aber er erkannte, worin 
die Grundprinzipien der Benennung von Gewässern liegen – und diese Er-
kenntnis betrifft nicht nur die von H. Krahe bevorzugt behandelten voreinzel-
sprachlichen Namen, sondern die Gewässernamen ganz allgemein und in allen 
Sprachen: „Hinsichtlich der Semasiologie und Etymologie geht die urtüm-
liche und zweifellos älteste Namenschicht von sog. ‘Wasserwörtern’ aus, das 
heißt von Bezeichnungen für ‘(fließendes) Wasser’, ‘Quelle’, ‘Bach’, ‘Fluß’ (bzw. 
‘fließen’), ‘(Wasser-)Lauf’ (bzw. ‘laufen’) u. dgl., mit zahllosen feineren und 
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feinsten Bedeutungsschattierungen, wie sie dem frühen Menschen bei seiner 
genauen Naturbeobachtung in reichem Maße zu Gebote standen […]“ (1964: 
34). Und ergänzend dazu heißt es bei H. Krahe zur Frage, wie man die früheren 
Wohnsitze eines Volkes näher bestimmen kann: „Denn wo Ortsnamen einer 
bestimmten Sprache in größerer Zahl sich finden, da muss auch die betreffende 
Sprache selbst gesprochen worden sein, da müssen Angehörige des diese Spra-
che sprechenden Volkes gelebt haben“ (1949–1950: 25)

K A RTE 1. Rußland in den letzten Jahrhunderten vor Chr. (M. Vasmer2)

Setzt man diese Gedanken für die Frage nach Heimat und Expansion 
der slavischen Stämme um, so kommt man zu klaren und meines Erachtens 

 2 Vasmer 1971: 96–97.
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eindeutigen Antworten. Die folgenden Ausführungen habe ich schon an mehr-
fachen Stellen publiziert3, ich biete im Folgenden daher nur eine Auswahl von 
umfangreichen Sammlungen und Kartierungen.

Zuvor noch eine Bemerkung über die Frage, ob man aus archäologischer 
Sicht etwas zu Heimat und Ausbreitung der Slaven gewinnen kann. Dieses 
Problem hängt zusammen mit einer weiteren Frage, nämlich der, inwiefern 
man für die Zeit um Christi Geburt und davon schon von slavischen Stämmen 
sprechen kann. Woran kann man sie erkennen bzw. wie definiert man „Slaven“, 
„slavisch“ für diese Zeit? Wenn ich die Untersuchung von Sebastian Brather 
(2004) richtig verstanden habe, dann ist es aus archäologischer Sicht äußerst 
schwierig, wenn nicht sogar unmöglich, einen Völkerstamm, eine Ethnie mit 
Hilfe der materiellen Kultur zu fassen bzw. deren Wohnsitze und Wanderun-
gen zu finden oder zu beschreiben. Und auch aus Sicht der Sprachwissenschaft 
muss man bedenken, dass es eigentlich unmöglich ist zu beschreiben, wo sla-
vische Stämme vor der Zeitenwende gesiedelt haben. Das liegt daran, dass 
es vor Christi Geburt noch keine Sprache gab, die wir als „slavisch“ bezeich-
nen könnten. Das „Slavische“, d.h. die gemeinsamen sprachlichen Züge einer 
Sprachgemeinschaft, die sich aus einem vermutlich indogermanischen (oder 
indoeuropäischen) Dialektgebiet herausbildete, musste erst entstehen. Das war 
ein Prozess, der mit Sicherheit einige Jahrhunderte andauerte. Ich sehe daher 
mit großer Skepsis auf Versuche, aus archäologischer Sicht, mit Hilfe der Gen-
forschung, der Volkskunde oder der Geschichtswissenschaft etwas für ein Volk 
ermitteln zu können, dass man letztlich nur mit Hilfe der Sprache definieren 
kann. Kurz gesagt: aus meiner Sichtweise heraus kann man sich ertragreich 
der Frage nach Heimat und Expansion slavischer Stämme nur unter Berück-
sichtigung sprachlicher, sprachwissenschaftlicher und vor allem namenkundli-
cher Argumente nähern. Anders ausgedrückt: die Heimat slavischer Stämme ist 
dort zu suchen, wo sich in einem Dialektbereich indogermanischer Sprecher in 
einem Jahrhunderte lang dauernden Prozess sprachliche Übereinstimmungen 
entwickelt haben, die nur diesem Dialektgebiet eigen waren. Und ich folge da-
mit einer alten Auffassung von M. Vasmer der davon überzeugt war, dass „die 
slavische Urheimatfrage in erster Linie […] durch gründliche Lehnwörter- und 
Ortsnamenforschungen und möglichst vollständige Berücksichtigung aller al-
ten historischen und geographischen Quellen [gefördert werden kann]“ (1971: 
71 [Nachdruck von 1930!]).

Zurück zu den „Wasserwörtern“ H. Krahes aus slavischer Sicht. Wie kann 
man denn aus dem ehemaligen und heutigen slavischen Siedlungsgebiet, das 
ein großes Territorium umfasste bzw. umfasst, dasjenige Gebiet herausarbeiten, 

 3 Zuletzt Udolph 2016, 2016a.
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das der Ausgangspunkt der slavischen Expansion, deren Größe schon die by-
zantinischen Geschichtsschreiber erstaunte, sein könnte? Die von Fachleuten 
und von Zeitgenossen beobachtete große Ausbreitung der Slaven (nach einer 
byzantinischen Quelle sollen im Jahr 577 100.000 Slaven in Thrakien und Il-
lyrien eingefallen sein) muss ja irgendwo ihren Ausgang genommen haben. Das 
kann nur nördlich der Karpaten geschehen sein, also in einem Bereich, der den 
antiken Quellen nicht ohne weiteres bekannt gewesen ist.

Eine zusammenfassende Kartierung von vier Dutzend slavischen Wasser-
wörtern und deren Vorkommen in Gewässer-, Orts- und Flurnamen (Karte 2) 
macht deutlich, dass sich das Gebiet doch recht gut eingrenzen lässt: da das 
Gebiet südlich der Karpaten und Beskiden nach übereinstimmender Ansicht 
ausscheidet4, sind die Häufungen in der Ukraine und in Polen von besonderer 
Bedeutung.

 4 Zur These von O.N. Trubačev, wonach auch Pannonien in Frage kommt, vergleiche Udolph 
1988.

K A RTE 2 . Synoptische Zusammenfassung von 37 Verbreitungskarten slavischer 
Wasser wörter (nach Udolph 1979: 322, Karte 40)
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Es besteht weithin die Meinung, dass die slavische Hydronymie eine gewisse 
Einförmigkeit zeigt. Da sich Bau und Bildung der slavischen Gewässernamen 
nach denselben Kriterien wie im Wortschatz entwickelt haben, ist das durchaus 
verständlich, denn in diesen Sprachen herrscht die Ableitung in hohem Maße 
vor, also die Bildung mit Suffixen. In den Gewässernamen sind die folgenden 
Elemente weit verbreitet (zu den Einzelheiten s. Udolph 1979: 539–599):

Bildungen mit *-(j)-ač-, erweitert mit Hilfe von -ov- oder -in-, vgl. Vod-ač, 
Il-ača, Gnjil-ov-ača, Il-in-jača; *-(j)ak, auch als -ьn-ak-, -in-ak- u.a., liegt z.B. 
vor in Solotvin-ak, Gnil-jak, Bagn-iak, Glin-iak, Vod-n-jak; -at-, oft erweitert 
als -ov-at-, z.B. in Il-ov-at, Sychl-ov-at, Hlin-ov-ata; typisch für die slavische 
Hydronymie ist -ica, häufig auch erweitert als -av-ica, -ov-ica, -in-ica, -sk-ica, 
zahlreich sind Bildungen mit -(ь)n-ica, vgl. Bar-ica, Glin-ica, Kal-ica, Vod-ica, 
Vir-ica, Topolovica, Blat-n-ica, Dubr-ov-n-ica, Lis-n-ica, Izvor-st-ica; relativ 
häufig ist auch -ik-, z.T. erweitert als -(ь)n-ik-, -ov-ik-, z.B. in Brn-ik, Bah-n-
ik, Brus-n-ik, Glin-ik, Il-n-ik, Jam-n-ik, Lip-n-ik, Il-ov-ik; zumeist adjektivischer 
Herkunft sind Bildungen mit -in-, -ina-, -ino-, etwa in Berlin, Schwerin, Genthin, 
die z.B. auch in Gewässernamen begegnen: Ozer-in, Bolot-in, Vod-in-a, Bar-n-in, 
Bab-in-a, Dobr-in, Radot-in-a, Slatina, mit -ev- und –ov- erweitert in Bobr-ov-a, 
Buk-ov-a, Dub-ov-a, Kalin-ov-a, Lip-ov-a, Vugr-in-ov-o, u.a. Gewässernamen 
mit -isk- finden sich fast ausschließlich im Westslavischen: Wodz-isk-a, 
Bagn-isk-a, Zdro-isk-o, sonst herrscht *-iskio vor, ostslavisch als -išč-, sonst auch 
als -išt- erscheinenend: Ples-iszcze, Zleb-išče, Rič-išče, Gnój-išča, Bar-ište, Lokv-
išta; -ev-/-ov- begegnet gelegentlich auch als toponymisches Bildungsmittel, z.B. 
in Duna-ev, Il-ów, Borl-ov, Sopot-ov-i, Bagn-iew-o u.a. sehr häufig ist *-ьc-, z.T. 
erweitert mit -in-, -ov-, -av- und anderen Elementen, vgl. Izvor-ec, Strumien-iec, 
Jezer-ca, Blat-ce, Bar-in-ec, Mor-in-cy, Il-ov-in-ce, Hlin-ov-ec, Strug-ov-ec, 
Brnj-av-ac; ähnliches gilt für -ъk-/-ьk-, vgl. Potocz-ek, Vir-ok, Dunaj-ek, Ozer-ko, 
Bagien-ko, Bolot-ki, Vod-n-ev-ka, Il-av-ka, Ozer-ov-ka, Bar-ov-ka, Sigl-in-ka, 
Zvor-yn-ky, Hnoj-en-ki, Klucz-ew-at-ka, Gnil-ič-koe, Kal-n-ic-ki, Reč-ul-ka; auch 
adjektivische Bildungen mit *-ьn-, -na, -no sind häufig: Bar-na, Brez-na, Les-na, 
Sol-na, Sopot-na, Svib-no, Slatin-ny, Rzecz-ny, Hnój-ny, Il-na, Glin-na, Kal-ne, 
Zdroj-no. 

Sucht man im slavischen Gewässernamenbestand nach Bildungen mit die-
sen Elementen, so erkennt man auch schon bei den damit gebildeten und häufig 
und allgemein bekannten Wasserwörtern der slavischen Sprachen unterschied-
liche Verbreitungen, allerdings bilden sich auch Zentren, die der Interpretation 
bedürfen. Hier einige Beispiele:

Um aus der Fülle slavischer Gewässernamen ältere Typen herauszufiltern, 
lassen sich, wie in den letzten Jahren erkannt werden konnte (Udolph 1997, 
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1998), mehrere Kriterien ermitteln, die für alte und ältere Bildungen charakte-
ristisch sind.

1) Sie enthalten altertümliche Suffixe, die heute nicht mehr produktiv sind. 
2) Sie besitzen dann höheres Alter, wenn sie von heute unproduktiven Ap-

pellativen abgeleitet sind.
3) Sie gehen auf unterschiedliche Ablauterscheinungen zurück, deren Are-

ale sich aber z.T. überschneiden.
4) Sie sind mit slavischen Suffixen von vorslavischen, d.h. alteuropäischen 

Hydronymen abgeleitet.
Ausgehend von der heutigen Verbreitung slavischer Sprachen und den oben 

gezeigten Verbreitungskarten slavischer Gewässernamen (Karten 2–4) sind da-
bei vor allem Teile Russlands und Weißrusslands, die Ukraine, die Slovakei 
und Polen interessant.

K A RTE 3. Verbreitung von Ortsnamen, die slavisch reka ‘Fluss’ enthalten. Schwarz 
ausgefüllte Kreise unmittelbare Bildungen; weiße Kreise suffigierte Bildungen; in der 
Größe der Symbole gestaffelt nach Gewässer-, Orts- und Flurnamen (nach Udolph 
1979: 257, Karte 26).
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Zu den einzelnen Punkten biete ich im Folgenden weiteres Material ein-
schließlich von Kartierungen.

1) Die Namen enthalten altertümliche Suffixe, die heute nicht mehr produktiv 
sind. Hier ist zunächst das typische hydronymische Suffix -ava, -awa zu nennen, 
das uns z.B. in Vir-ava, Vod-ava, Il-ava, Glin-iawa, Breg-ava, Ljut-ava, Mor-ava, 
Orl-java und anderen Namen begegnet. Es ist wohl das typischste altertümli-
che slavische Suffix in der Hydronymie und besitzt deutliche Verbindungen 
zur voreinzelsprachlichen, indogermanischen Namengebung (Lupawa, Mora-
va-March-Mähren, Orava, Widawa). Gelegentlich ist eine sichere Trennung nicht 
möglich (zu den Einzelheiten der Materialsammlung s. Udolph 1979: 555–558). 

Eine Kartierung dieser Namen (s. Karte 5) zeigt, dass auch die Streuung die-
ser alten Namen vor allem den Raum nördlich der Karpaten umfassen, eben ge-
nau das Territorium, das schon durch potok, reka (Karten 2 und 3) aufgefallen ist.

K A RTE 4. Verbreitung von Ortsnamen, die slavisch potok ‘Bach’ enthalten. Schwarz 
ausgefüllte Kreise unmittelbare Bildungen; weiße Kreise suffigierte Bildungen; in der 
Größe der Symbole gestaffelt nach Gewässer-, Orts- und Flurnamen (nach Udolph 
1979: 251, Karte 25)
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Hochaltertümliche slavische Wörter und Namen sind sogenannte -ū-Stäm-
me, die zumeist als -ev- oder -va (nicht als -ava) erscheinen. Aus dem an an-
derer Stelle ausführlich diskutiertem Bestand (Udolph 1997: 35–47) nenne ich 
hier nur Bagva, Mokva, Goltwa, Mostva, Polkva, Branew/Brnew, Mała Pądew/
Malapane. Zu erwähnen ist dabei, dass diese Namen oft mit slavischen Wörtern 
verbunden werden können, aber ein Teil auch nicht, d.h. es gelingt kein An-
schluss an den slavischen Wortschatz. Das bedeutet, dass sie zum Teil älter sein 
dürften. Dafür spricht auch, dass im baltischen Gewässernamenbestand Bildun-
gen mit ganz ähnlich gelagerten Suffixen wie -uv-, -iuv- und -(i)uvė, -(i)uvis 
begegnen, ich nenne hier nur in aller Kürze Daug-uva, Lank-uvà, Alg-uvà, 
Áun-uva, Gárd-uva, Lat-uvà, Mìt-uva, Ring-uvà, Týt-uva, Vad-uvà, Várd-uva, 
Gil-ùvė, Audr-uvìs, Med-uvìs, Dìt-uva.

K A RTE 5. Verbreitung der mit dem Suffix -ava gebildeten slawischen Gewässernamen 
(nach Udolph 1997: 51, Karte 3).
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Die Streuung der Namen (die baltischen blieben fern) zeigt (Karte 6), dass 
erneut ein von Westen nach Osten reichendes Band von Mittelpolen aus über 
Südostpolen bis in den Raum östlich von Kiew reicht, wobei die Karpaten nach 
Süden hin nicht überschritten werden.

In die Karte mit aufgenommen habe ich die von slavisch ponik, ponikva 
‘verschwindender Fluss, unterirdischer Wasserlauf’ (ausführlich behandelt bei 
Udolph 1979: 239–245) abgeleiteten Namen, die zwar auch einen -ū-Stamm 
reflektieren, aber doch wesentlich jüngeren Urspungs sind. Das dokumentiert 
auch die Kartierung, denn im Zentrum stehen die altertümlichen -ū-Bildun-
gen (zum Teil etymologisch durchsichtig), während ponik(va) deutlich in von 
Slaven jünger erreichten Gebieten wie Slovenien (hier ist es ein Terminus der 
Karstlandschaft), Mittel- und Westpolen und Weißrussland zu finden ist. Er-
neut erweist sich das Nordkarpatengebiet als alter slavischer Siedlungsraum.

K A RTE 6 . Verbreitung slawischer Gewässer- und Ortsnamen; ● = sogenannte (alter-
tümliche) -ū-Stämme in geographischen Namen; ○ = slavisch Ponikla, Ponikva, Po-
nikiew u. ä. ‘verschwindender, unterirdischer Fluss’.
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2) Slavische Gewässernamen besitzen dann ein höheres Alter, wenn sie von 
heute unproduktiven Appellativen abgeleitet sind. Das bedeutet mit anderen 
Worten, dass die Sprache, aus der die entsprechenden Gewässernamen geschaf-
fen wurden, das in den Namen verborgene Wort noch besessen haben muss. Es 
handelt sich also zweifelsfrei um ältere slavische Namen. Aus den zahlreichen 
vorliegenden Fällen habe ich einige ausgewählt.

Eindrucksvoll ist hier die Streuung von Namen wie Bagno, Bahenec, Bagie-
nice, Bagienek, dazu auch der Familiennamen Baginski, der auch in Deutschland 
belegt werden kann, die mit ukrainisch bahno, polnisch bagno ‘Sumpf, Moor, 
Morast’ usw. zu verbinden sind. Das Wort fehlt schon lange im Südslavischen, 
es scheint schon früh aus diesem Bereich verschwunden zu sein (zu den Ein-
zelheiten, dem Wortbestand in den slavischen Sprachen und den davon abge-
leiteten Namen s. Udolph 1979: 324–336). Entsprechende Namen finden sich, 
wie Karte 7 zeigt, vor allem im westslavischen Gebiet.

Umso bemerkenswerter ist die Ausstrahlung nach Südosten, deutlich ange-
lehnt an den Nord- und Osthang der Karpaten (vgl. Karte 8), bis dann, etwa im 
heutigen Süden Rumäniens, das Wort aus dem aktiven Wortschatz verschwin-
det und die letzten damit gebildeten Namen am Eisernen Tor ihre Spuren hin-
terlassen haben. Diese Ausbreitung zeigt deutlich einen der Einfallswege der 
späteren Südslaven auf dem Balkan.

Eine weitere wichtige und für die Frage nach den alten Wohnsitzen slavi-
scher Stämme entscheidende Beobachtung hängt damit zusammen, dass das 

 K A RTE 7 K A RTE 8

K A RTE 7. Verbreitung von Ortsnamen, die slawisch bagno ‘Morast, Sumpf′ enthalten; 
schwarz ausgefüllte Kreise = unmittelbare Bildungen; weiße Kreise = suffigierte Bil-
dungen; in der Größe der Symbole gestaffelt nach Gewässer-, Orts- und Flurnamen 
(nach Udolph 1979: 334, Karte 42).
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slavische Sprachgebiet heute durch Österreich, Ungarn und Rumänien getrennt 
ist: Zwischen West- und Ostslaven im Norden und den Südslaven im Süden 
gibt es seit Jahrhunderten keine engen Kontakte mehr. Die Trennung zwischen 
beiden slavischen Wohngebieten führte natürlich dazu, dass sich südslavische 
Eigentümlichkeiten herausbildeten, die den slavischen Sprachen nördlich der 
Karpaten unbekannt geblieben sind. Es gibt Fälle, in denen diese Diskrepanz 
im Wortschatz deutlich erkennbar ist, jedoch der Namenbestand ein anderes 
Bild zeigt.

Es gibt Appellativa und darunter auch Wasserwörter, die nur dem Südslavi-
schen eigen sind, aber – und das ist das Entscheidende – auch in Namen nörd-
lich der Karpaten vorkommen. Bevor ich zu einer Interpretation dieser Erschei-
nung greife, biete ich das entsprechende Material.

Die lange umstrittene Grundform der slavischen Sippe um altserbisch brna 
‘Kot, Erde’, bulgarisch-kirchenslavisch brьnije ‘Kot, Lehm’, altkirchenslavisch 
brъna ‘Kot’, slovenisch brn ‘Flussschlamm’ usw. löst sich unter Einbeziehung 
des onomastischen Materials einwandfrei auf (zu den Einzelheiten s. Udolph 
1979: 499–514; Udolph 1987: 473–479). Oft wird ein Ansatz *bьrn- vorgeschla-
gen, jedoch sprechen westslavische und vor allem ostslavische Gewässerna-
men wie Brynica, Brenica, Branica und Bronica, Bronnica, Brono dagegen. Hinzu 
kommt, dass sich im Namenschatz nördlich der Karpaten neben dem genann-
ten Ansatz *brъn- < *brŭn- auch die Ablautvariante *bryn- < *brūn- nachweisen 
lässt (Brynica, Brynówka, Brynec). Slavisch *bryn- verlangt einen Ansatz *b(h)
rūn- und trifft sich problemlos mit germanisch *bhrūn- in niederdeutsch brūn-, 
hochdeutsch braun.

Dieses Beispiel ist in doppelter Hinsicht von Bedeutung. Zum einen wird 
deutlich, dass es sich um eine südslavische Wortgruppe handelt, die zwar im 
slavischen Wortschatz nördlich der Karpaten fehlt, jedoch dort im Namen-
bestand ihre deutlichen Spuren hinterlassen hat. Es gibt zwei Möglichkeiten, 
das zu erklären. Zum einen kann man annehmen, dass sich die Wortsippe im 
Südslavischen gesondert entwickelt hat und danach südslavische Gruppen nach 
Norden gezogen sind und dort ihre südslavischen Eigentümlichkeiten in den 
Namen hinterlassen haben. Das ist eine überaus komplizierte Annahme, vor al-
lem angesichts der Tatsache, dass die brn-, bron-, bryn-Namen auch nördlich der 
Karpaten weit verbreitet sind. Die zweite Möglichkeit besteht darin, dass man 
die Existenz der Namen nördlich der Karpaten als Beweis dafür nimmt, dass 
die zugrunde liegenden Wörter dem Wortschatz der dort siedelnden Slaven be-
kannt waren und aus ihnen heraus die Namen geschaffen wurden. Daraus kann 
man nur folgern: die nördlich der Karpaten nachweisbaren Namen entstammen 
keiner einzelnen slavischen Sprache – auch nicht dem Südslavischen – sondern 
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einer Vorstufe aller slavischen Sprachen, also dem Ur- oder Gemeinslavischen 
selbst.

Das wird nachhaltig bestätigt durch die Tatsache, dass die Ansätze *brъn- 
und *bryn- Reflexe eines alten Ablauts sind (weitere Beispiele folgen unten), der 
ebenfalls nur einer alten slavischen Sprachstufe entstammen muss.

Nimmt man jetzt noch die Streuung der Namen hinzu und erkennt, dass 
beide Ablautvarianten im Namenbestand nebeneinander nur in einem be-
stimmten Raum der slavischen Sprachen vorkommen, so gewinnt man ein wei-
teres sicheres Argument dafür, dass hier – grob gesprochen: in Südpolen und 

K A RTE 9. Verbreitung slawischer Namen, die brъn- < *brŭn- und bryn- < brūn- 
‘Sumpf, Morast, Schlamm’) enthalten; die Symbole zeigen die unterschiedliche Ent-
wicklung in den heutigen slawischen Sprachen (brn-, brin-, bron-, bryn-), in der Größe 
der Symbole gestaffelt nach Gewässer-, Orts- und Flurnamen. Die Umrandung um-
reißt den Bereich, in dem die Langvokalvariante bryn- begegnet (nach Udolph 1997: 
58, Karte 8).
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Westukraine (in Böhmen, Mähren, der Slovakei und in Slovenien findet sich 
nur eine Variante) – die Heimat und der Ausgangsbereich der slavischen Ex-
pansion gesucht werden muss.

3) Altertümliche slavische Gewässernamen kann man weiterhin ermitteln, 
indem man den Spuren des Ablauts nachgeht. Ablauterscheinungen gibt es in 
fast allen indogermanischen Sprachen, ich nenne hier nur singen – sang – ge-
sungen, bieten – bot – geboten; englisch sing – sang – sung; litauisch žalias ‘grün’ – 
žolė ‘Gras’; griechisch lego – logos; slavisch tek- ‘fließen’ – tok ‘Strom’ (auch in 
potok, s. oben).

Allerdings sind Spuren des Ablauts im Slavischen – im Gegensatz etwa zum 
Germanischen – nur noch in geringem Maße nachzuweisen, so dass auch in der 
Hydronymie nur mit wenigen Relikten zu rechnen ist. Diese jedoch sind dann 
von ganz besonderem Wert und daher sollte ihr Vorkommen und ihre Verbrei-
tung in besonderem Maße beachtet werden. Auf *brŭn- > brn-, *brūn- > bryn- 
bin ich oben schon eingegangen. Hier folgen weitere wichtige Fälle.

Für das Urslavische darf ein Wort *jьz-vorъ etwa mit der Bedeutung ‘Quel-
le, Niederung, Bachtal, Born, Strudel’ angesetzt werden, das unter anderem 
in altrussisch izvorъ ‘Quelle’, ukrainisch izvir ‘kleiner Gebirgsbach’, serbisch, 
kroa tisch izvor ‘Quelle, Born, Strudel’ fortlebt. Dieses Wort enthält eine alter-
tümliche Komposition, denn das Slavische kennt zwar das Verbum vъrěti ‘spru-
deln’, aber kein selbständiges *vor- (zum Wort- und Namenmaterial s. Udolph 
1979: 163–170, vgl. auch Schmid 1994: 260f.).

Daher ist die Streuung der Namen (Karte 10) von besonderer Bedeutung. 
Die Annahme, es könne sich bei dem Vorkommen im Karpaten- und Bes-
kidengebiet um Ausläufer einer jüngeren, südslavischen Namengebung han-
deln, verbietet sich angesichts des aus der indogermanischen Vorstufe ererbten 
Ablauts. Die im Dnjestr- und San-Gebiet liegenden Namen entstammen viel-
mehr einer Sprachstufe, die das zugrunde liegende Appellativum noch kannte. 
Das kann nur eine Vorstufe der slavischen Einzelsprachen gewesen sein, d.h. 
mit anderen Worten, eine gemeinslavische oder urslavische Sprachschicht.

Diese Karte zeigt zudem im Vergleich mit der Streuung der Bagno-Namen 
(Karte 7), dass die späteren Südslaven nicht nur in einen Weg entlang dem Kar-
patenbogen nutzten (vgl. Karte 8), sondern auch auf verschiedenen Wegen über 
das heutige Rumänien hinweg den südlichen Balkan erreichten.

Ähnlich wie bei *brъn-/*bryn- sind Namen verbreitet, die deutlich erkenn-
bare Spuren eines alten Ablauts in sich tragen. Es geht um weißrussisch krynića 
‘kleiner See; Wasserlauf, der aus der Erde dringt, Quelle’, ukrainisch krynica 
‘Quelle’, polnisch krynica, krenica ‘Quelle, Brunnen’, die eine Grundform *krūn-
ica fortsetzen (zu den Einzelheiten s. Udolph 1994: 367–374). Es liegt eine so-
genannte Dehnstufe vor, die in ukrainisch (dialektal) kyrnýcja, kernýc’a ‘Quelle’, 
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altpolnisch krnicza ‘rivus’, slovenisch krnica ‘tiefe Stelle im Wasser, Wasserwir-
bel, Flußtiefe’ ihre kurzvokalische Entsprechung *krŭn- besitzt. Betrachtet man 
sich das Vorkommen der krynica-Namen, die ein weites Gebiet umfassen, und 
konfrontiert dieses mit der Streuung der kurzvokalischen Ablautvariante (Kar-
te 11), so wird ein Bereich deutlich, in dem beide Varianten nebeneinander auf-
treten. Das sich dadurch herauskristallisierende Territorium ist mit Sicherheit 
als altes slavisches Siedlungsgebiet zu betrachten.

K A RTE 10 . Verbreitung von Ortsnamen, die slawisch *jьz-vorъ ‘Quelle, Brunnen’ ent-
halten; Kreise und Dreiecke symbolisieren die unterschiedliche Entwicklung in den 
slawischen Sprachen (izvor bzw. zvor), in der Größe gestaffelt nach Gewässer-, Orts- 
und Flurnamen (nach Udolph 1994: 169, Karte 13).
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Versuche, die Ethnogenese des Slavischen in das Oka-Gebiet (Gołąb 1992), 
nach Asien (Kunstmann 1996) oder auf den Balkan (Trubačev 1983, dagegen 
Udolph 1988, 1999) zu verlegen, müssen an diesen Verbreitungen scheitern. Es 
wäre nötig, sich intensiver mit diesen Fakten auseinander zu setzen, zumal sich 
ähnliche Erscheinungen auch für die Frage nach Germanenheimat und -ex-
pansion nachweisen lassen (dazu s. unten). Ganz ähnlich liegt der nächste Fall.

Neben dem bekannten russischen Appellativum grjaz’ ‘Schmutz, Kot, 
Schlamm’, das unter anderem in weißrussisch hrjaz’ ‘aufgeweichte Stelle auf ei-
nem Weg, Sumpf, Schmutz’, ukrainisch hrjaz’ ‘Sumpf, Pfütze, Schlamm’ und 
slovenisch grêz ‘Moor, Schlamm’ Entsprechungen besitzt, und einen urslavi-
schen Ansatz *gręz- voraussetzt, kennt das Slavische auch die Abtönung *grǫz-, 
zum Beispiel in ukrainisch hruz’ ‘Sumpf, Moor, Morast’, weißrussisch hruzá-
la, hruzalo ‘schmutziger Ort, sumpfige Stelle’, polnisch grąz, -gręzu ‘morastiger 
Sumpf’ (ausführliche Diskussion bei Udolph 1994: 142–152). Dabei ist bereits 
zu beachten, dass das Südslavische die Abtönung *grǫz- nicht kennt, also an 
dieser urslavischen Ablautvariante keinen Anteil hat.

K A RTE 11. Verbreitung von Ortsnamen, die slawisch *krŭn > krъn- bzw. *krūn > kryn 
(ablautende Formen) ‘Quelle, Brunnen, Bach’ enthalten; schwarz ausgefüllte Krei-
se = unmittelbare Bildungen; weiße Kreise = suffigierte Bildungen; in der Größe der 
Symbole gestaffelt nach Gewässer-, Orts-, Flurnamen. Die Schraffierung kennzeich-
net den Bereich, in dem nur die kurzvokalische *krŭn-/krъn-Variante begegnet (nach 
Udolph 1994: 169, Karte 13)
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Dem entspricht die Verbreitung in den Namen durchaus (Karte 12): die Na-
men sind weit gestreut, eine besondere Produktivität ist im Ostslavischen zu 
beobachten, das Südslavische hat nur mit der *gręz-Variante Anteil.

Eine Heimat des Slavischen auf dem Balkan schließt sich damit einwandfrei 
aus (es geht hier um urslavische Ablautvarianten, deren Produktivität und Wir-
kung lange vor dem Eindringen auf den Balkan anzusetzen ist). Das Slavische 
kann sich auf Grund dieser Fakten nur nördlich der Karpaten entfaltet haben.

Dafür sprechen – zusammenfassend gesagt – nicht nur das soeben behan-
delte Wortpaar grjaz’/hruz, sondern nachhaltig auch die zuvor behandelten 
Gruppen um izvor’/vьrěti, krynica und vor allem auch brъn-/bryn-, das durch die 
sichere Verbindung mit einem germanischen Farbwort im urslavischen Wort-
bestand zusätzlich verankert ist.

4) Die Entdeckung, dass sich unter einer einzelsprachlichen Schicht von 
Gewässernamen in Europa (dabei ist es gleichgültig, ob es um das Germani-
sche, Keltische, Slavische oder Baltische geht) ein Netz von voreinzelsprach-
lichen = alteuropäischen = indogermanischen Namen befindet, ergibt neue 

K A RTE 12 . Verbreitung von Ortsnamen, die slawisch *gręz-/*grǫz- (ablautende For-
men) ‘Schlamm, Morast, Sumpf’ enthalten; Vierecke = *gręz-; Dreiecke = *grǫz-; in 
der Größe der Symbole gestaffelt nach Gewässer-, Orts- und Flurnamen; die Schraf-
fierung kennzeichnet den Bereich, in dem nur die *grǫz-Variante begegnet (nach 
Udolph 1997: 59, Karte 9).
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Möglichkeiten für die Bestimmung desjenigen Bereichs, in dem sich eine indo-
germanische Sprache entwickelt hat.

Im slavischen Territorium kann man das vor allem an wenigen, aber wichti-
gen Fällen erkennen: es geht um altertümliche slavische Suffixe, die an vorsla-
vische, indogermanische Wurzeln, Namen oder Basen angetreten sind. Wichtig 
und entscheidend ist dann, wo sind derartige Namen befinden.

Der größte Fluss Polens, die Wisła, deutsch Weichsel, trägt einen eindeutig 
vorslavischen Namen, gleichgültig, wie man ihn auch erklären mag (dazu zu-
letzt Udolph 1990: 303–311; Babik 2001: 311–315; Bijak 2013: 34). Für die Fra-
ge, die uns hier und jetzt beschäftigt, sind der Nebenfluss des San Wisłok, ca. 
220 km lang, und der ca. 165 km lange Nebenfluss der Weichsel, die Wisłoka, 
von erheblicher Bedeutung.

Mit demselben Suffix sind gebildet Sanok, Ort am San südwestlich von Pr-
zemyśl; Sanoka, heute nicht mehr bekannter Gewässername, 1448 per fluvium 
Szanoka, bei dem Ort Sanoka und mit einem Diminutivsuffix zu -ok-, der ein 
Nebenfluss des Sanok, der Sanoczek heißt (zu den Einzelheiten s. Rymutt, Maj-
tán 1998: 222; Udolph 1990: 264–270). Auch beim San ist man sich sicher, dass 
es sich um einen vorslavischen Namen handelt. Daran ändert auch die unter-
schiedliche Auffassung der Etymologie nichts (dazu zuletzt knapp zusammen-
fassend B. Czopek-Kopciuch 2016: 48, in: Nazwy miejscowe Polski 13, Kraków). 
Mit der Suffixvariante -očь gehören hierzu auch Liwocz und Liwoczka, Flussna-
men bei Krakau; auch ein Gebirgszug der Beskiden wird bei Długosz als Lywocz 
erwähnt.

Alle Namen liegen im Süden bzw. Südosten Polens, genau in dem Gebiet, 
das sich durch die bis jetzt schon behandelten slavischen Wörter und Namen 
deutlich als ein Teil des urslavischen Siedlungsgebietes abgezeichnet hat. Nach 
dem Urteil des Słownik Prasłowiański (1974: 92) stellt das Suffix -ok- einen ursla-
vischen Archaismus dar. Es begegnet appellativisch zum Beispiel in sъvědokъ, 
snubokъ, vidokъ, edok, igrok, inok u.a., seine Altertümlichkeit zeigt sich aber 
unter anderem auch darin, dass es an archaische athematische Stämme antritt. 
Man muss deutlich darauf verweisen, dass – wie früher vielfach angenommen – 
die Existenz vorslavischer, alteuropäischer Namen im mutmaßlich alten oder 
ältesten Siedlungsgebiet slavischer Stämme spricht nicht gegen die Annahme, 
dass dieses sich dort befunden hat, sondern die notwendige Konsequenz aus der 
Tatsache ist, dass sich die indogermanischen Einzelsprachen nicht aus einem 
luftleeren Raum entwickelt haben, sondern sich auf einer breiten indogerma-
nischen Basis aus einer Schicht alteuropäischer Namen herausbildeten, ja man 
darf sagen, herausbilden mussten.

Da es sich nun bei -ok- um ein archaisches Suffix handelt, können die hier 
genannten Namen einer älteren Stufe zugewiesen werden. Sie sind daher mit 
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hoher Wahrscheinlichkeit als Bindeglieder zwischen alteuropäischer und slavi-
scher Hydronymie anzusehen.

Resümee – Heimat slavischer Stämme
Mein Resümee der Untersuchung von Gewässernamen für die Frage nach 

den ältesten Siedlungsgebieten slavische Stämme fällt wie folgt aus: die für die 
Frage, aus sprachlicher, sprachwissenschaftlicher und namenkundlicher Sicht 
geforderten Prämissen werden von den alle untersuchten Orts- und Gewäs-
sernamen im Hinblick auf ein mögliches Areal in einem ganz bestimmten Be-
reich erfüllt: es ist das Vorkarpatengebiet. In einer einfachen Kartierung habe 
ich die Ergebnisse der Namenverbreitung von slavischen Wasserwörtern und 
Gewässernamen zusammengefasst (Karte 13). Kern der Expansion ist ein Ge-
biet nördlich der Karpaten, etwa zwischen Krakau und der Bukovina. Dabei 
muss aber mit aller Deutlichkeit gesagt werden, dass die Grenzen nicht so klar 

K A RTE 13. Expansion slavischer Stämme im Lichte der geographischen Namen 
(Entwurf)
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und deutlich angegeben können, wie es die Karte zu erwecken scheint. Es ist 
der Versuch, den Kern der Kartierungen in einfacher Form darzustellen. Jede 
Kartierung eines Orts- oder Gewässernamentyps variiert, es gibt kaum zwei 
Karten, die sich in ihren Zentren oder Peripherien decken. Aber dennoch halte 
ich diese Kartierung für sinnvoll. Dieses deshalb, weil es einen weiteren Aspekt 
gibt, den ich bisher neben Archäologie, Genforschung, Sprachwissenschaft und 
Namenkunde sowie Geschichtswissenschaft noch nicht angesprochen habe: ich 
meine die Bodenkunde.

Bodenkunde, Bodenqualität und die Verbreitung geographischer Namen
Ich hatte zu Beginn dieses Artikels betont, in erster Linie aus sprachlicher 

und namenkundlicher Sicht einen Beitrag zu leisten. In den letzten Jahren hat 
sich aber – nicht nur bei der Sammlung und Deutung der slavischen Namen – 
immer deutlicher gezeigt, dass es einen weiteren Aspekt gibt, der anscheinend 
nichts mit geographischen Namen zu tun hat, der aber für frühe Siedlungen 
meines Wissens nach von entscheidender Bedeutung ist: die Bodenqualität.

Schon in den zwanziger und dreißiger Jahren des vorigen Jahrhunderts hat 
man versucht, bestimmte Ortsnamen mit der unterschiedlichen Qualität des 
Bodens in Verbindung zu bringen. Eigentlich hat es seitdem immer wieder Pu-
blikationen gegeben, die sich dieser Thematik gewidmet haben. Ich verzichte 
hier auf eine Auflistung der einschlägigen Literatur und erwähne nur die Arbeit 
von Otto Schlüter (1952–1958). In jüngster Zeit bin ich wieder auf Äußerungen 
gestoßen, die deutlich machen, dass ein Zusammenhang zwischen der Boden-
qualität und bestimmten slavischen Ortsnamentypen als gesichert angesehen 
werden muss. Ich habe darauf in Besprechung nachhaltig hingewiesen (Udolph 
2015) und zitiere hier einige Sätze von Walter Wenzel: „In der Oberlausitz 
konnten wir feststellen, dass diese vier [Ortsnamen]typen nur in den zentralen 
Lössgebieten mit den fruchtbarsten Böden vorkamen, wo sich die Einwanderer 
zuerst niedergelassen hatten […]. Der Gang der Besiedlung hängt in entschei-
dendem Maße [auch von] […] der Bodenqualität ab, die in der Niederlausitz 
auch auf kürzere Entfernungen recht unterschiedlich sein können“. Und an an-
derer Stelle noch deutlicher: Dieses lässt sich „mit konkreten Bodenwertzahlen 
aus dem Atlas zur Geschichte und Landeskunde von Sachsen bestätigen […]. Ver-
gleicht man die Verbreitung dieses Namentyps […] mit der Bodenwertkarte von 
W. Stams [(1998)], so ist der ursächliche Zusammenhang zwischen Bodenquali-
tät und Namentyp nicht zu über sehen“ (Wenzel 2014). Die angesprochene Kar-
te liegt mir vor und es ist beeindruckend zu sehen, wie sich der durch frucht-
bareren Boden abhebende Landstrich von Kamenz über Bautzen bis Görlitz mit 
Kartierungen alter slavischer Ortsnamen in Deckung bringen lässt. Dabei spielt 
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auch eine wichtige Rolle, ob die betreffenden Böden leicht oder schwer zu be-
arbeiten sind. Zufälle sind hier ausgeschlossen.

Versuchen wir diese keineswegs neuen Erkenntnisse auf die Böden Polens 
und der Ukraine zu übertragen. Als besonders hilfreich erweist sich hier ein im 
Jahre 2007 publizierter „Löss-Atlas“ (Haase et al. 2007), aus dem ich hier einen 
Ausschnitt biete.

Es macht keinerlei Mühe, die Verbreitung des Lösses im Vorkarpatengebiet 
mit der in diesem Beitrag zusammengetragenen alten slavischen Gewässerna-
men in Kongruenz zu setzen.

Dabei muss man natürlich noch einbeziehen, dass Lössböden nicht immer 
leicht zu bearbeiten sind. Mein vorsichtiger Versuch, Erkenntnisse der Alt-
landforschung für diese Frage einzubeziehen, brachte mich zu einigen Studien, 
aus denen ich nur einige wenige Passagen herausgreifen möchte. Als Laie auf 
dem Gebiet der Bodenforschung empfiehlt es sich, hier sehr vorsichtig zu sein. 
Aber die folgenden Bemerkungen stützen schon im Wesentlichen meine Ge-
danken. So heißt es bei Fritz Scheffer (1978: 16–117): „Seit dem Neolithikum 
hat in Mitteleuropa eine erhebliche Einengung der damals für Siedlungszwecke 

K A RTE 14. Lössverbreitung in Ostpolen und der Ukraine. Mi. = Minsk, Ki. = Kiew, 
dunkelgrau = Löss über 5 m Stärke (nach Haase u. a. 2007).
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bevorzugten Schwarzerde-Areale […] stattgefunden […]. Bis zur Gegenwart 
wurden die schweren Böden der Lößgebiete, der jungen Grundmoränen-Land-
schaften, der Marschen und des Mittelgebirgs-Raumes als standortgünstiger 
für die landwirtschaftliche Produktion angesehen als die leichten Bodenarten, 
da sie höhere Vorräte an Pflanzen-Nährstoffen besitzen […]“. Und wenige Sei-
ten weiter meint Brunk Meyer (1978: 119), dass schwere K[alium]-reiche Böden 
trotz schwerer Belastbarkeit in den mittelalterlichen Rodungsperioden bevor-
zugt wurden.

Dennoch möchte ich hier noch einen damit zusammenhängenden Gedan-
ken äußern, den ich einer mit Kirstin Casemir (Göttingen/Münster) geführten 
Diskussion um Lössböden und Alter der Ortsnamen entnehme. Man kann bei 
genauerer Betrachtung der Ortsnamenverbreitung (z.B. im östlichen Nieder-
sachsen, dazu aus namenkundlicher Sicht einschlägig: Casemir 2003) zu dem 
Schluss kommen, dass sich die ältesten germanischen Ortsnamen, also etwa 
die Suffixbildungen, „nicht in den Kerngebieten der Lößmulden, den frag-
los ältesten Siedlungsräumen, […] sondern an deren Rändern“ liegen (Casemir 
2003: 410 nach Müller 1952: 144). In ähnliche Richtung geht eine Meinung 
von Gerhard Overbeck (zitiert nach Casemir 1997: 49, Anm. 212), wonach die 
Bevorzugung qualitativ schlechterer Böden bei Siedlungen höheren Alters mit 
den ‘technischen’ Möglichkeiten der Siedler bei der Bodenbearbeitung zusam-
menhängen. Die fruchtbareren, aber gleichzeitig schweren Böden, wie sie bei 
den meisten -büttel-Orten zu finden sind, könnten erst mit verbessertem Gerät 
bearbeitet werden. Aus diesem Grund seien die besseren Böden zunächst kaum 
genutzt und erst zu einem späteren Zeitpunkt besiedelt worden.

Wenn wir das auf die Lössverbreitung in der westlichen Ukraine und des 
südöstlichen Polens übertragen, so fällt schon sehr auf, dass das Zentrum der 
altslavischen Namen in dem Bereich findet, in dem die Lössverbreitung all-
mählich „ausfranst“ (Abb. 14), d.h. etwa in dem Gebiet westlich von Kiev zwi-
schen Krakau im Westen und Winnycja und Moldavien im Osten.

Um es kurz zu machen: die Verbreitung der guten Böden deckt sich mit 
der der altertümlichen slavischen Namen. Wenn das richtig ist, können wir im 
Vorkarpatenland von einer Keimzelle – besser wohl: von einer Kernlandschaft – 
slavischer Siedlung ausgehen. Die Existenz von vorslavischen, aber indogerma-
nischen Namen und von Gewässernamen, deren Struktur darauf verweist, dass 
sie aus einer indogermanischen Basis heraus entstanden sind, dann aber auch 
slavische Eigentümlichkeiten entwickelt haben, kann nun – wie oben schon 
gesagt – nur so verstanden werden, dass sich hier in einem Jahrhundertelang 
dauernden Prozess aus einem indogermanischen Dialektgebiet heraus diejenige 
Sprachgruppe herausgebildet hat, die wir heute slavisch nennen.
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Da offenbar der gute Boden dabei eine Rolle gespielt haben können, möchte 
ich die folgende Überlegung zur Debatte stellen: gute Böden führen zu besse-
ren Ernten, minimieren die allgemeine Mortalität und die Kindersterblichkeit 
und führen zu einem Bevölkerungsüberdruck, der nur durch eine allmähliche 
Ausbreitung der Siedlungstätigkeit gemindert werden kann. Gleiches kann man 
bei der Frage nach Heimat und Expansion germanischer Stämme feststellen, zu 
der ich gleich kommen werde.

Die intensive Untersuchung der geographischen Namen Ost- und Mitteleu-
ropas führt zu der Erkenntnis, dass sich das Slavische aus einem indogerma-
nischen Dialekt heraus (die alteuropäische Hydronymie und baltisch-germa-
nisch-slavische Übereinstimmungen spielen dabei eine Rolle) in einem relativ 
begrenzten Raum zwischen oberer Weichsel und Bukovina entfaltet haben 
muss, eine balto-slavische Zwischenstufe nicht bestanden haben kann, es zu 
frühen, kaum abreißenden Kontakten mit baltischen und germanischen Stäm-
men gekommen ist, und durch eine starke Expansion die späteren Wohnsitze 
ost-, west- und südslavischer Völker erreicht wurden. Ganz ähnliche Ausbrei-
tungen sind bei keltischen und germanischen Stämmen beobachtet worden, al-
lerdings gingen diese der slavischen Expansion voraus.

2. HEIMAT UND EXPANSION  
GERMANI SCHER SIEDLER  
NACH AUSWEIS DER NAMEN

Die Entwicklung des germanischen Sprachstammes aus einer indogerma-
nischen Vorstufe muss wohl zeitlich eher als im Fall des Slavischen angesetzt 
werden. Um 500 n. Chr. lassen sich innerhalb des Germanischen bereits deutli-
che Unterschiede in den Sprachstrukturen, etwa zwischen Ostgermanisch (Go-
tisch), Nordgermanisch (Runen, Urnordisch) und Westgermanisch erkennen. 
Nach Auffassung der meisten Sprachwissenschaftler darf man die Entfaltung 
des Germanischen als eigenständigen Zweig, zu beobachten u.a. an der Wir-
kung der ersten (germanischen) Lautverschiebung, etwa in die Zeit um 500 v.
Chr. ansetzen. Diese hat in ihren Auswirkungen – entgegen etwa den Ergeb-
nissen der zweiten (hochdeutschen) Lautverschiebung – offenbar sehr einheit-
lich und ohne große Differenzen alle germanischen Sprachzweige erfasst. Ich 
vertrete die Auffassung, dass sich dieser Prozess in einem relativ kleinen geo-
graphischen Gebiet abgespielt haben muss, denn anderenfalls wären sicherlich 
größere Unterschiede in den Reflexen der Lautverschiebung entstanden. Offen-
bar ist das nicht der Fall. Es fragt sich, ob sich die These, dass die germanische 
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„Urheimat“ in einem relativ kleinen geographischen Gebiet zu finden sein muss, 
mit Hilfe der altertümlichsten germanischen Orts- und Gewässernamentypen 
bestätigen lassen.

Wenn man sich mit altgermanischen Ortsnamen und deren Bildung be-
schäftigt, so wird man bald zu einem alten, aber immer noch gültigen Wort 
von Jacob Grimm (1826: 403) geführt. Er hatte vor fast 200 Jahren betont: „Es 
ist die unverkennbare Richtung der späteren Sprache, die Ableitungen aufzuge-
ben und durch Kompositionen zu ersetzen“. Mit anderen Worten ausgedrückt: 
Ableitungen, d.h. Suffixbildungen, sind auch in den germanischen Ortsnamen 
zumeist ältere Bildungen als Komposita oder Kompositionsbildungen. Eine Un-
tersuchung, die den älteren Wohnsitzen germanischer Stämme gewidmet ist, 
sollte sich also vor allem – wenn auch nicht ausschließlich – den suffixalen 
Bildungen zuwenden.

In einer umfassenden Untersuchung über Gewässer-, Orts- und Flurnamen 
germanischer Herkunft (Udolph 1994) habe ich mich diesem Themenkomplex 
in seiner Gesamtheit zugewendet; Ableitungen standen wenig später im Zent-
rum weiterer Beiträge (Udolph 2004, 2010). Für Niedersachsen sind auch Stu-
dien von Reinhold Möller (1992, 2000) zu beachten.

Sammlungen und Verbreitungskarten von germanischen Wasserwörtern 
wie hor ‘Sumpf, Morast’. mar(sk) ‘Binnensee, Sumpf’, Riede ‘Bach, Fließ’, von 
Suffix bildungen mit -ithi-, -ing-/-ung-, -st-, -str- und von Ortsnamengrund-
wörtern wie -hude ‘Furt, Anlegeplatz am Wasser’, *-sētjanez/-sēt[j]ōz ‘Siedler’, 
kot ‘Siedlung’, tun ‘Stadt, Siedlung’, tie ‘Versammlungs-, Gerichtsplatz’, sel(e) 
‘Wohnung, Dorf, Siedlung’, klint ‘Hügel, Abhang’, wedel ‘Furt’ und viele ande-
re mehr zeigen in eindeutiger Weise, dass sich das Germanische im kontinen-
talgermanischen Raum, genauer: im südlichen Niedersachsen, im westlichen 
Sachsen-Anhalt und in Teilen Thüringens aus einem gut erkennbaren indoger-
manischen Substrat heraus kontinuierlich entwickelt hat.

Um diesen Beitrag im Rahmen zu halten, habe ich nur einige wenige Ver-
breitungskarten ausgewählt und mit einem kurzen Kommentar versehen.

Dabei lassen sich von diesem zentralen Raum aus frühe Beziehungen sowohl 
nach Westen (Westfalen, Flandern, Nordfrankreich, England) wie auch nach 
Norden (Dänemark, Schweden, weiter nach Norwegen) erkennen. Dazu hier 
einige Beispiele, zunächst für die Beziehungen nach Westen.

a) germ. *fani/-ja ‘Sumpf, Moor’
Eine alte Bezeichung für ‘Sumpf, Moor’, aber auch für ‘tiefliegendes Gras-

land’ liegt in der germa nischen Sippe um gotisch fani ‘Schlamm’ vor, zumeist 
wird *fanja angesetzt. Es gibt Hunderte von Fenn-Namen; in Deutschland et-
wa Ackerfenne, Fanhusen, Fehn, Fehnhusen, Venusberg in Bonn, auch Venusbruch 
und Venushügel bei Wernigerode, Vienenburg, 1306 Datum Vineburch. Auch 
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morphologisch ältere Typen wie Finne in Thüringen, 1106 in silva Vin usw.; Vi-
ningi und Viningeburg bei Lüneburg; -r-Ableitung in Fiener Bruch bei Genthin, 
1178 in palustri silva, que Vinre dicitur; Vinnen (Hümmling), um 1000 Vinnum, 
Finnum; mit -str-Formans: Vinster (Oberlahnkreis), 893 (Abschrift 1222) Veneter, 
Wenestre, Uenestre, 1312 u.ö. Vinstern, gehören hierher.

Häufig sind Entsprechungen auch in den Niederlanden, Belgien und Nord-
frankreich: Bakkeveen; Berkven; Diepenveen, darunter apa-Namen Vennep, um 
960 Vannapan, Vennapen, und Venepe, 1138–53 Uenepe, 1144 Venepe; vergleiche 
auch Venlo.

Ebenso zahlreich sind Belege in England: Blackfen, Broadfans, Bulphan, Co-
ven, Fambridge, Fan, Fanns, Fann‘s, Fen, Fenn, Fennes, Fulfen, Gladfen, Orsett Fen, 
Redfern‘s, Stringcock Fen, Vange, Fencote, häufig sind Ortsnamen des Typus Fen-
ton, 1086 Fentone usw.5

 5 Aus Udolph 1994: 315, Karte 31.

K A RTE 15. Germ. *fanja in Orts- und Flurnamen5
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Die Karte zeigt starkes Vorkommen in Nordwestdeutschland, am Nieder-
rhein, in Flandern und England. Schleswig-Holstein und Jütland sind nur we-
nig beteiligt. Erneut zeigt sich, dass die Landnahme westgermanischer Stämme 
über den Kanal hinweg erfolgt sein muss.6

b) Bisher wenig beachtet wurde ein Wort, das im Deutschen, Niederlän-
dischen und Englischen gut bezeugt ist: althochdeutsch horo ‘Schlamm, Brei, 
Schmutz, Kot, Erde’, mittelhochdeutsch hor, hore ‘Sumpfboden, kotiger Bo-
den, Kot, Schmutz, Schlamm’, altsächsisch horu ‘Kot, Schmutz’, altfriesisch ho-
re ‘Schlamm, Kot’, mittelniederländisch hore, hor ‘lutum; Modder’, altenglisch 
horh, horu ‘filth, dirty’.

 6 Aus Udolph 1994: 328, Karte 32.

K A RTE 16 . *hor- in Ortsnamen auf dem Kontinent und in England6
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Deutsche Ortsnamen wie zum Beispiel Haarbach, Haarhausen, Harmke, Hor-
bach, Harbrücken, Harburg bei Hamburg, Horb, Horburg, Horchheim, Hordorf ent-
halten das Wort.

Aus den Niederlanden, Belgien, Luxemburg und Frankreich gehören hier-
her: Althorn bei Saargemünd, 783 Horone; Hoerenkreek (Zeeland); Hoorebeke bei 
Oudenaarde, Ostflandern, 1090 Horenbecca; Hoorsik in Gelderland u.v.a.m.

England hat hohen Anteil an dem Vorkommen in Ortsnamen: Harborne; 
Harlick; Harmers; Harpole, 1086 Horpol; Harwood Gate; Harton, 1249 Horton; 
Hawley; Hollowmoor; Holyport, 1220 Horipord; Horbling, 1086 Horbelinge; Hor-
bury, 1086 Horberie; Horcott, -field, -wood; Le Horemede; Horemerestall; Hore-
put; Horfield, 1086 Horefelle; Horham, ca. 950 Horham; Horish (Wood); Horley, 
1374 Horlawegrene; Great, Little Hormead, 1086 Horemede; 1243–64 Hormede, mit 
FlurN. Horpits und Horpyt; Horralake; Horrel; Horsell, alt Horsele, Horisell, zu ae. 
horgesella; Horwell; Horwood, 1086 Horewode; Warpoole; Whaley; Worley’s Fm. 
Zahlreich sind Komposita mit -ton in Horton, 1086 Hortune; 1086 Hortona; 946 
(Kopie 13. Jh.) hore tuninge, sind auf der Karte mit einem besonderen Symbol 
gekennzeichnet).7

 7 Aus Udolph 1994: 375, Karte 33.

K A RTE 17. *mar- und *mar-sk- in Orts- und Flurnamen des Kontinents und in 
England7
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Die Verbreitungskarte zeigt, dass die entscheidenden Verbindungen vom 
Niederrhein nach England über die südlichen Niederlande und Belgien sowie 
über den Kanal laufen.

c) Ein altes germanisches, in Ortsnamen verborgenes Wort mit Entspre-
chungen und Verwandten in anderen indogermanischen Sprachen ist -mar-, 
verwandt mit lateinisch mare, slavisch more (Pomorze/Pommern), bezeugt auch 
in keltischen Ortsnamen wie Aremorica. Es steht im Ablaut zu deutsch Meer < 

*mari und deutsch Moor < *mōra (eine sogenannte Vddhi-Bildung); in Deutsch-
land findet es sich in zahlreichen nord- und mitteldeutschen Ortsnamen wie 
Behlmer, Bettmar, Bleckmar, Bothmer, Dilmar, Dittmern, Eschmar, Flettmar, Frie-
mar, Geismar, Gelmer, Gittmer, Gör mar, Hadamar, Heumar, Hörstmar, Horsmar, 
Horstmar, Homar, Hukesmere, Komar, Leitmar, Lohmar, Ostmare, Palmar, Rethmar, 
Rettmer, Riethmar, Ringmar (vgl. engl. ON. Ringmer, alt Hrin gamara), Rottmar, 
Schötmar, Schöttmer, Vellmar, Villmar, Versmar, Voßmar, Wechmar, Weidmar, Wei-
mar, Weitmar, Wethmar, Wichmar, Widmare, Wiedemar, Wismar, Wißmar, Witmar, 
Wittmar, Wollmar, Wudemar, Wymeer. Man vergleiche die Verbreitung auf Karte 
17.

Westlich von Deutschland finden wir das Wort in Aalsmeer, Alkmaar, Als-
maar, Berdemare, Bommeer, Dossemer, Echmari, Gaastmeer (1132 Gersmere), 
Hetmere, Hoemare, Hotmeer, Purmer, Schermer, Spilmeri, Wormer, Zonnemaire, 
1190 Suthmera.

In England ist es ebenfalls sehr häufig: Badlesmere, Blakemere, Boldmere, 
Bradmore, Bulmer, Colemere, Cuckmere, Dodimere, Falmer, Grasmere, Holmer, Ho-
mer, Keymer, Marton, Minsmere, Ringmer, Rugmere, Sledmere, Stanmer.

Die Verbreitung zeigt, dass zwei große Gebiete miteinander über den Kanal 
hinweg miteinander verbunden sind: Norddeutschland, die Niederlande und 
Flandern auf der einen Seite, England auf der anderen Seite. Schleswig-Hol-
stein spielt keine Rolle.

d) Ein in Verbreitung und Etymologie schon des Öfteren behandeltes nord-
seegermanisches Wasserwort ist Riede, in niederdeutsch ride, rîde, rien ‘natürli-
cher Wasserlauf, kleiner Fluß, Rinnsal auf dem Watt’, mittelniederdeutsch rîde, 
rîe, rîge (ride, rije, rige) ‘Bach, kleiner Wasserlauf, Graben’, altsächsisch ritha, rithe 
‘Wasserlauf, kleiner Bach’; friesisch riede ‘Gracht, kleiner Fluß im Watt’, ryt, 
ryd(e) ‘brede greppel’, nordfries. rîde, riet; altfriesisch reed ‘kleiner Bach’ und 
rîth ‘Bach’; niederländisch rijt ‘water-loop’, rijt, riet ‘geul in buitendijkse gron-
den’, ‘binnendijks water in de zeekleilanden dicht bij de kust’, mittelniederlän-
disch rijt f., anfrk. rîth ‘torrens’.

Sehr früh begegnet es im Englischen, schon altenglisch ríð, riðe ‘kleiner 
Fluß’, rîðe ‘Bach, langgezogene, schmale Niederung, altes Bachbett’, ríð, ríðe, 
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ríðig ‘ein kleiner Fluß’, englisch rithe, ride ‘kleiner Fluß, durch Regen veranlasst’, 
rigatt ‘a small channel from a stream made by rain’, rithe, ride ‘a small stream’.

In Deutschland gibt es zahlreiche, zum Teil auch junge Namen wie Achel-
riede, Aschriehe, Bargeriede, Bassriede, Bickenriede, Bleckriede, Bollriede, Borgriede, 
Botterriede, Brandriehe, Bruchriede, Brunriehe, Diekriede, Eilenriede, Ellerige, Ja-
chelriede, Janrieden, Middel Rie (Middels Rie), Exeriede, Feldriede, Feldriede, Fleh-
manns Rieh, Flämischen Rüe, Weeckenlands Rüe, Flissenriede, Fluthriede, Fohlen-
rien, Fuhlenrüe, Fuldenriede, Fuhle Riede, Die Große Riede, Grotrüh, Haferriede, 
Hauenriede, Holtride u.v.a.m.

Ältere Typen sind 726 (Kopie um 1222) Araride (bei Köln), Brüchter bei Ebe-
leben, 876 Borahtride, 1290 Bruchtirde, auch Burichtride, Borantride; Corveyer 
Beleg von ca. 826–876 Hrithem (mit unorgan. H-).8

In den Niederlanden, Belgien, Luxemburg und Nordfrankreich fand ich 
Bruggenrijt, Dieprijt, het Dikke Riet, Munnikenzijlster, Ekkersrijt, Houtrijt, Jutjesriet, 
Peelrijt, Pieperij, Riet, Rijt, Segerijd u.a.; z.T. junge Bildungen.

 8 Nach Udolph 1994: 393, Karte 34.

K A RTE 18 . Riede, ride, rithe, riet, rið in geographischen Namen8
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England besitzt zahlreiche und zum Teil sehr alte Namen wie Abberd; Be-
verley Brook, 693 (Kopie 11. Jh.) beferiði; Blackrith; 972 (Kopie 1050) Bordriðig; 
Chaureth, 1086 Ceauride; Childrey; Coldrey, 973/74 (Kopie 12. Jh.) (to) colriðe; 
Coleready; Cropredy; Cottered, 1086 Chodrei; 1228 Ealdimererithi; Eelrithe, 680 ad 
Aelrithe; Efferiddy; Erith; Fingrith; 693 Gewässername Fugelriðie; Fulready; Ful-
rithe; Gooserye; Hendred, 984 Henna rið; 774 Hweolriðig; Landrith; Shottery, 699–
709 (K. 11. Jh.) Scottarið u.v.a.m.

Die Kartierung (s. Karte 18) zeigt, dass diese Namen vor allem in Nord-
deutschland, in den Niederlanden, Belgien und in England begegnen. Offenbar 
sind die Siedler über den Kanal nach England eingewandert.

e) Ein altes Wort, das vor allem Norddeutschland und England verbindet, 
ist deutsch Hude. Ein deutscher Sprecher kennt dieses nur noch aus Ortsnamen, 
vor allem aus Buxtehude, Fischerhude, Harvestehude und dem Steinhuder Meer. 
Die Bedeutung dieses Wortes bleibt einem heutigen Sprecher aber unbekannt. 
Hude begegnet in Norddeutschland vor allem in Siedlungsnamen, die an Ge-
wässern liegen, im Mittelniederdeutschen ist es noch bezeugt als hûde ‘Holzla-
gerplatz, Stapelplatz an einer Wasserverbindung, Fährstelle’. Auch im heutigen 
Englischen ist es unbekannt, aber im Altenglischen ist es noch bezeugt: hyð 
‘Platz, der das Schiff bei der Landung aufnimmt, ein passendes niedriges Ufer, 
ein kleiner Hafen’.

Interessant ist die Streuung der Ortsnamen. Aus Deutschland habe ich u.a. 
gesammelt: Altenhude; Aschenhude; Billerhude; Dockenhuden, 1184 Dockenhuthe; 
Dodenhuden; 1346 Eckhude; Fischerhude, 1124 Widagheshude; Flemhude; Frauen-
hude; Grönhude; Hamhude; Harwestehude; Heemhude; Huden bei Meppen, 1037 
-huthun in dem Beleg Hlareshuthun; Hodenhagen, 1168 (Kopie 18. Jh.) de Hode 
u.ö.; Hude (häufig), auch mit Umlaut Hüde; Huden, um 920 Huthun; Hudau; 
Hudemühlen; Kayhude; Neddernhude, Obernhude; Pahlhude; Ritterhude; Stapelhude, 
1258 in loco qui dicitur Stapelhuthe; Steinhude am Steinhuder Meer, 2.H. 14. Jh. 
To der Stenhude; Tesperhude; Winterhude.

Auch die Niederlande kennen Ortsnamen: Coude Hide in Seeland; Coxyde, 
1270 de Coxhyde; Coxyde (Koksijde); Hude, 1405 Hude; Hude driesch; Huderstra-
te; 1359 le Hyde, bei Dünkirchen; Nieuwe Yde bei Nieuwpoort/Oostduinkerke, 
1277 Nova Hida; Raversijde, 1401 Wilravens hyde; Lombartsijde, 1408 Lombaerds 
yde; Yde, 1331 in die Hide.

Wichtig und alt sind die Ortsnamen in England: Aldreth, 1169–1172 Alre-
heð(a), -huða; Bablock Hythe; Bleadney, 712 (K. 14. Jh.) ad portam quae dicitur 
Bledenithe; Bolney, 1086 Bollehede; Bulverhythe; Chelsea, 785 Cealchyþ, Celchyð, 
801 Caelichyth; 1275 Chol leshethe; Clayhithe, 1268 Clayheth; Covehithe; Creek-
sea, 1086 Criccheseia; Downham Hythe, 1251 Dunham hythe; Earith, 1244 Her-
heth; Erith, 695 Earhyð; Fishhythe; Frecinghyte; Glanty, 675 (K. 13. Jh.) Glenthuþe; 
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Greenhithe; Heath (mehrfach); Hidden, 984 (K. um 1240) (innan) Hydene; Hithe 
Bridge; Hive, 959 (K. um 1200) Hyðe; Hive, 1306 atte hethe; Horsith, 1249 Hor-
syth(e); Hyde, 1333 atte Hithe; Horseway, 1238 Hors(e)hythe; Hullasey, 1086 Hun-
lafesed; Huyton, 1086 Hitune; Hythe (Surrey), 675 (K. 13. Jh.) huþe; Hythe (Cam-
bridge), 1221 Hethelod; Hythe (Kent), 1052 (on) Hyþe; Hythe (Hampshire), 1248 
(la) Huthe; Knaith, 1086 Cheneide, < cnêoӯþ; Lakenheath, um 945 æt Lacingahið; 
Lambeth, 1041 Lambhyð; Maidenhead, 1202 Maideheg; Prattshide, um 1250 Prat-
teshithe; Rackheath, 1086 Racheitha; Rotherhithe, um 1105 Rederheia; Sawtry, 
974 Saltreiam; Small Hythe, 13. Jh. Smalide; Stepney, um 1000 Stybbanhyþe; Swa-
vesey um 1080 Suauesheda; Welshithe, angeblich 675 Weales húðe.9

Die Verbreitung der Namen (s. Karte 19) zeigt deutlich, dass nichts dafür 
spricht, dass Siedler aus Schleswig-Holstein oder Jütland nach England gekom-
men sind. Vielmehr müssen die Ortsnamen in Flandern beachtet werden, die 
offenbar die Brücke zwischen den deutschen und englischen Namen bilden.

Bereits vor hundert Jahren hatte Hermann Jellinghaus erkannt, dass die -hu-
de-Namen „ein starkes Zeugnis für die Herkunft des Stammes der südengli-
schen Bevölkerung aus der niederdeutschen Ebene“ sind10.

 9 Nach Udolph 1994: 472, Karte 44.
 10 In: Anglia 20 (1898) 290. 

K A RTE 19. dt. hude, engl. hyð usw. in Ortsnamen9
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Die Verbreitungskarten innerhalb der Germania zeigen, wie ich oben schon 
bemerkte, auch deutliche Beziehungen nach Norden. Diese sind früher fast im-
mer als Expansionen germanischer Stämme aus ihrer nordeuropäischen Heimat 
in Richtung Süden interpretiert worden. Es lässt sich aber deutlich zeigen, dass 
weit eher von einer ursprünglichen Heimat im Kontinentalgermanischen aus-
zugehen ist (dazu ausführlich Udolph 1994: 830–918).

K A RTE 20 . Verbreitung von hauga- in geographischen Namen (aus Bischoff 1975, 
Beilage)
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a) Einer Studie von Karl Bischoff (1975; vgl. auch Udolph 1994: 859–863) 
verdanken wir genauere Kenntnis über die Verbreitung des Wortes *haugaz im 
Germanischen, das u.a. bezeugt ist in anord. haugr ‘Hügel, Grabhügel’, man 
beachte ferner in ähnlichen Bedeutungen isl. haugur, fär. heyggjur, heygur, norw. 
haug, schwed. hög, altdän. høgh, dän. høi. Es findet sich aber auch in Ortsnamen 
Deutschlands, eine Verbreitungskarte bietet Bischoff (1975: Beilage).11

b) Ganz ähnlich gestreut ist klint, ein Wort, das als Appellativum vor allem 
im Norden bezeugt ist: 

Dän. klint ‘steiles Meeresufer’, schwed. klint ‘Gipfel eines Hügels’, assimilier-
te Nebenform in schwed. dial. klett, norw. dial. klett ‘Bergkuppe, steiles Meeres-
ufer’, schon anord. klettr ‘freistehende Klippe’, Ablautform in norw. dial. klant 
‘Klippenrand, Berggipfel’ und dän. klunt ‘Klotz, Klumpen, klotzige Person’.

Aber im Namenbestand, dem „Friedhof der Wörter“, begegnet es auch in 
nicht geringem Maße im kontinentalgermanischen Bereich, wie Karte 21 zeigt. 
Dabei ähnelt die Streuung in hohem Maße der von hauga-.

 11 Nach Udolph 1994: 868–881, mit Karte 68.

K A RTE 21. Verbreitung von klint in geographischen Namen11
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Hierher gehört auch das oft behandelte und viel zitierte Grundwort -leben, 
nordgerman. -lev, das in ca. 200 Ortsnamen bezeugt ist, z.B. in Uhrsleben, Er-
xleben, Eilsleben, Eimersleben; Aschersleben, Oschersleben, Eisleben, Barleben, Roß-
leben, und in Dänemark und Südschweden als Bindslev, Jerslev, Roslev, Falslev, 
Tinglev u.a.12

Zugrunde liegt got. laiba ‘Überbleibsel, Rest’, ahd. leiba, asä. lëva ‘Rest, Erbe, 
Nachlaß’, afries. lâva ‘Hinterlassenschaft, Erbe, Erbrecht’, altengl. lâf ‘Hinter-
lassenschaft, Erbe’, altnord. leif ‘Überrest’, adän. kununglef ‘Krongut’. Im 1. Teil 
steht immer ein Personenname im Genitiv Singular13.

 12 Nach Udolph 1994: 503, Karte 47.
 13 Dazu zuletzt Winkler 2009.

K A RTE 22 . Verbreitung von  
-leben/-lev in geographischen 
Namen12
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Die ungewöhnliche Streuung der Namen (vgl. Karte 22) ist oft diskutiert 
worden, wobei aber das große und umfassendste Buch zu diesen Namen fast 
keine Berücksichtigung fand (Bathe). Bezieht man dieses ein, spricht mehr für 
eine Süd-Nord-Wanderbewegung als die umgekehrte Richtung, vgl. Udolph 
1994: 497–513).14

Und ein letztes Beispiel für die Namenverbindungen zwischen dem Konti-
nent und dem skandinavischen Norden: in norddeutschen Ortsnamen vermutet 
man mittelniederdeutsch wedel, altsächs. widil ‘Furt’, das verwandt ist mit ano. 
vadhell, vadhall, vadhill ‘seichte Stelle im Fjord zum Hinüberwaten’, norweg. val, 
vaul ‘seichte Fjordstelle’, in Ortsnamen auch Voil, Veel, dän. vedel, vejl 16. Jh., 

 14 Nach Udolph 1994: 892–906, mit Karte 71.

K A RTE 23. Verbreitung von -wedel-/*wadil- in geographischen Namen 14
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Ortsnamen Veile, Veilby, Veielgaard, Veilö, Faareveile, die Bedeutung in Däne-
mark ist vor allem ‘Durchgang durch mooriges Gelände’.

Die hier knapp skizzierten Verbindungen mit dem skandinavischen Norden 
sind auch in einer Besonderheit zu finden, die darin liegt, dass ausschließlich 
im Nordischen bezeugte Appellativa auch in Namen des kontinentalgerma-
nischen Bereichs zu finden sind (ausführlich behandelt und interpretiert bei 
Udolph (2000, 2004, 2011). Wir kennen inzwischen mehr als drei Dutzend der-
artiger Fälle, dazu gehören u.a. die Namen Braunlage, Dorstadt/Dorestad, Kösen/
Coesfeld15, Ohrum, Oerie, Rhön16, Scheuen, Scheie. 

Sie können nur einer alt-, gemein- oder urgermanischen Periode entstam-
men und zeigen, dass die zugrunde liegenden Appellativa dieser alten Schicht 
angehört haben müssen.

Kartiert man diese Ortsnamen (s. Karte 24), so zeigt sich, dass es ein Zent-
rum dieser nur mit Hilfe von skandinavischen Wörtern erklärbaren Ortsnamen 
gibt: es ist das östliche Niedersachsen mit den angrenzenden Gebieten in Sach-
sen-Anhalt, Thüringen und Nordhessen. Ein ganz ähnliches Bild ergibt sich, 

 15  In: Korsmeier 2016: 90–94.
 16 In: Ascher 2015: 203f.

K A RTE 24. Skandinavi-
sche Wörter in deut-
schen Ortsnamen
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wenn man Appellativa, die nur in Skandinavien und im alemannischen Bereich 
zu finden sind17, in Ortsnamen des Kontinents sucht18.

Suffixbildungen
Es ist bekannt, dass in der germanischen Sprachgeschichte in der Bildung 

der Substantiva ein wichtiger Wandel stattgefunden hat: während heute vor al-
lem Komposita genutzt werden, vgl. deutsch Hand-tuch, Auto-reifen, Haus-wand, 
engl. main door, forrest path, car tyre, norwegisch hoved dør, skov vej, bildæk, bil-
dete man in frühgermanischer Zeit neue Wörter vor allem mit Suffixen, also 
als Ableitung: *gab-lo- ‘Gabel’, *ham-iþja- ‘Hemd’. Bei der Suche nach alter-
tümlichen germanischen Ortsnamen sind daher die Suffixbildungen besonders 
wichtig. Diese sind für die Bestimmung der ältesten Siedlungsgebiete germani-
scher Stämme von entscheidender Bedeutung. Aus Platzgründen wähle ich hier 
nur wenige Beispiele aus.

a) -s-Bildungen.
Das Germanische hat in alter Zeit -s-Bildungen in seinem appellativischen 

Bestand z.T. ererbt, z.T. aber auch noch neu gebildet. Erinnert sei etwa an alte 
Erbwörter wie got. aiz, bariz-eins, rimis sowie z.T. Neubildungen (die auch auf 
alten s-Stämmen beruhen können) wie got. aqizi, jukuzi, ahd. chuburra. Für das 
Germanische sind weiterhin kennzeichnend Weiterentwicklungen des Suffixes 
-sa/-sō-, so Bildungen mit Mittelvokal wie ahd. bilisa, elira, felis(a). Hans Kra-
he und Wolfgang Meid (1967: 137) geben auch eine knappe Zusammenstellung 
von „Altgerm. Namen mit s-Suffix“. Darin werden neben Personennamen 
wie Gabso, Hariso, Aliso, Thoriso auch Flußnamen wie Ems und Effze erwähnt, 
die mit Recht in eine Beziehung zu außergermanischem Material gesetzt wer-
den. Entsprechende Bildungen im Namenbestand haben R. Möller (2000) und 
J. Udolph (1994: 199–218) untersucht und zusammengestellt. Dabei übergehe 
ich hier die Tatsache, dass -s-Bildungen auch schon unter den voreinzelsprach-
lichen Gewässernamen der alteuropäischen Hydronymie begegnen (kurz ange-
sprochen bei Udolph 1994: 199–201).

Unter anderem gehören hierher: Wüstung Blekisi, 826–876 in Blekisi, Wüstung 
Degese, 1196 Degese, Devese, Gebesee bei Erfurt, 802–815 Gebise; Heerse < Heri-
si, Hünxe, 1092 Hungese, WgN. Ilse bei Boffzen, 1031 Ilisa, Ilvese, 1096 Hil-vise, 
Klings bei Bad Salzungen, 869 Clingison, Leisa an der Eder, 8. Jh. Lehesi, Lihesi, 
FlurN. 1692 im Letse, ON. Linse bei Bodenwerder, 1.H. 9. Jh. Linesi, Meensen 
bei Göttingen, 990 Manisi, Resse bei Recklinghausen, 10. Jh. Redese, Reese bei 

 17 Zum Thema s. Kolb 1957 und Alemannien und der Norden 2004.
 18 Vgl. Udolph 2004a; Kartierung der entsprechenden und ergänzten Namen bei Udolph 2010b: 

153.
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Stolzenau, 11. Jh. Raedese, Schlipps bei Freising, zwischen 851 und 1130 Slip-
fes, Slipphes, Sliphes, Schlipfs, Seelze bei Hannover, 1160 Selessen, 1187 Selesse, 
FlurN. Sötz, Sumpfwald bei Goslar, alt Sotisse, Vielshof bei Salzkotten, Vita 
Meinwerci Vilisi.19

Die Kartierung (Karte 25) zeigt ein Bild, das wir jetzt auch schon aus ande-
ren Verbreitungskarten kennen: Kernbereich sind Südniedersachsen, das west-
liche Sachsen-Anhalt, Nord- und Westthüringen, Nordhessen und Westfalen.

b) -st-Bildungen
Vor allem im Baltikum gibt es zahlreiche Bildungen mit einem -st-Suffix, 

mir sind u.a. bekannt geworden: in Lettland Līlaste, Ļubasts, Ļubeşta, Mùrmasta, 
aus dem übrigen Baltikum Ab-istà, Akn-ystà, Arv-ỹstas, Avin-úostas, Debr-estis, 
Grab-uostà, Iẽž-esta, Lam-stas, Lauk-ystà, Lok-ystà, Malk-ėsta, Pekl-ystà, 
Sav-ìstas, Taur-ósta, Uol-astà, Varn-úostas, Ým-asta, aus Österreich Aist < 
*Agist(a), aus Frankreich Autisse < *Altīssa < *Altīstā, aus Dalmatien Bigeste, 
Ladesta, Triest, Palaeste, Segest-(ica), Penestae, aus Venetien Este < Ateste.

 19 Nach Udolph 1994: 199–218, mit Karte 25.

K A RTE 25. -s-Suffixe in geographischen Namen Mitteleuropas19
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Neben den beiden Zentren, die sich hier abzeichnen, nämlich das Baltikum 
und die Gebiete rund um die Adria, gibt es aber noch einen weiteren Bereich, 
der erheblichen Anteil an dem Suffix im Namenbestand hat: Mittel- und Nor-
deuropa. Eine genauere Verbreitung zeigt Karte 26, in der u.a. aufgenommen 
worden sind:

866 Alesta, ON b. Charleroi, Alst, 12. Jh. Alest, Aalst, ON. in Flandern, 
866 Alost, Aalst, ON. b. Hasselt, 1107 Alost, Alste; Aalst in Gelderland, um 
850 Halo-sta, Alst b. Leer, 12. Jh. Alst; FlN. Apfelstädt, auch ON., 775 Aplast; 
Arzbach b. Gotha, 1049 Arestbach; Beverst b. Tongern, 1314 Beverst; Vita Mein-
werci: Bilisti; FlN. Burdist, 755 Burdist (z. Rhein); *Agist- evtl. in Eekst b. Assen; 
Ehrsten b. Kassel, alt Heristi, Herste; Elst b. Nimwegen, 726 Helistê; Ennest b. Ol-
pe, 1175 En-nest; Ergste b. Schwerte, 1096 Argeste; Evelste b. Pattensen, 1246 in 
Evelste; Exten b. Rinteln, 896 Achriste; ON. Forst b. Holzminden, *Farista; Haste 
b. Osnabrück, 1146 Harst; Harste b. Göttingen 1141 Herste, Harste; FlurN. Ides-
ten od. Itesten b. Emden; Innerste, alt Indrista; WgN. 1106 Lammeste b. Hannover; 
ON. Landas b. Lille, alt Landast; Leveste b. Hannover, 1229 de Leueste; ON. Pre-
titz b. Zingst, 9. Jh. Bridasti; ON. Ranst b. Antwerpen, 1140 Ramst, 1148 Ranst; 
Riemst b. Tongern, 1066 Reijmost; Rumst b. Antwerpen, 1157 Rumeste; Selsten b. 
Geilenkirchen, *Salist; Thüste b. Hameln, 1022 (F.) Tiuguste, Thiuguste; Villigst 
b. Ergste, 1170 Vilgeste; Zingst bei Nebra, 1203 Cindest.

Zu dieser Sammlung aus dem Jahr 1994 sind inzwischen, vor allem durch 
die umfassende Untersuchung der Ortsnamen Niedersachsens und Westfalens, 
zahlreiche weitere Parallelen hinzugekommen.

Dabei gilt es zu beachten, dass die Ortsnamen mit st-Suffix in ihrem präsuf-
fixalen Element die unterschiedlichsten Varianten zeigen. Mit einiger Sicher-
heit läßt sich -est- nachweisen in Al-est, Ar-est, Id-est-, Lameste, Tind-est-; -ast- 
erscheint offenbar in Ap-l-ast, Har-ast-, Landast und Bredh-asti; sehr häufig ist 
-ist-: Bil-ist, Burd-ist, El-ist-, Am-ist-, An(d?)-ist-, Arg-ist-, Agr-ist-, Far-ist-ina, 
Har-ista, Lev-ista, Ram-ista, Sal-ist-, Far-ist, Felg-ist.

Die Vielfalt des Suffixes stimmt vollkommen mit den Beobachtungen im 
appellativischen Bestand überein. Vor allem im Germanischen und Baltischen 
läßt sich Entsprechendes leicht nachweisen. Für die meisten der zusammen-
gestellten Ortsnamen werden dabei die germanischen Verhältnisse verglichen 
werden können, das gilt z.B. für die folgenden Ortsnamen, die recht überzeu-
gend mit Hilfe von germanischem Wortmaterial erklärt werden können: Awist, 
Beverst, Eext, Ehrsten, Idesten/Itzstedt, Landast, Riemst, Selsten/Zelst/Zeelst, Thüs-
te, Villigst, Zingst.

Während sich Namen mit -st-Suffix auch im nichtgermanischen Siedlungs-
raum finden lassen, ist das bei dem folgenden Bildungselement anders.
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  c) -str-Suffix
20Ein entsprechendes Bildungsmittel findet sich nur in den germanischen 

Sprachen, so im appellativischen Bereich etwa in got. awistr, norw. naustr, Laster 
< *lah-stra-, Polster < *bulh-stra-, anord. mostr < *muh-stra-, ae. helustr, heoloster, 
got. hulistr ‘Hülle’, ae. gilister, geoloster ‘Geschwür’. Und auch die damit gebilde-
ten Namen sind auf das (ursprünglich) germanische Siedlungsgebiet beschränkt 

 20 Nach Udolph 1994: 218–243, mit Karte 26.

K A RTE 26 . -st-Suffixe in geographischen Namen Mitteleuropas.  
● Gewässernamen, ○ Orts-/Siedlungsnamen20
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(Karte 27). Hierher gehören nach einer Aufstellung aus dem Jahr 1994 z.B. Als-
ter, Elster, Alstern, Alsterån; FlN. Ballestre in England, 940 Ballestran; FlN. Beem-
ster b. Alkmaar, 1083 Bamestra; Beuster, Nfl. d. Innerste, 1305 Bostere, 1308 Bo-
testere; Emster b. Bran-denburg, alt Demster od. Emster; norw. FlN. Imstr; Falster; 
Finster im Oberlahnkreis, vor 893 Veneter, Wene-stre, Uenestre; Fløstr, skand. In-
selN.; Gelster, Nfl. d. Werra, 1246 inter Gelstram; norw. GNN. Jølstra, *Jøstra; 
Kelsterbach, Orts- und FlN. b. Groß Gerau, 830–850 De Gelsterbach; FlN. Lister 

K A RTE 27. -str-Suffixe in geographischen Namen Mittel-, Nordeuropas und Englands. 
● Gewässernamen, ○ Orts-/Siedlungsnamen
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i. Westerwald, 1532 in der Lyster; engl. FlN. Medestre, 940 (on) Medestran; Fjord-
name Ørstr; Seester(au), alt. Name d. Krückau z. Elbe, 1141 iuxta fluuium Cies-
tere, mit ON. Seester, Seesterau; Susteren, ON. i. d. Niederlanden; 1277 Rusus-
teren, < FlN. Suster, 714 Svestra; Ulster, FlN. i. d. Rhön, 819 Ulstra, schwed. 
SeeN. Vänstern, norw. FlNN. Vinstr, Vinstra, engl. FlN. Winster, 1170–84 (K.) 
Winster, Wilster → Medem, Wilster Au (Wilsterau) → Stör, Zester, abg. FlN. im 
Alten Land, 1197 iuxta Szasteram, mit abgeg. ON. Zesterfleth, 1221 Sestersvlete.

Fast alle dieser Namen – inzwischen sind weitere hinzugekommen – lassen 
sich aus germanischem Wortmaterial heraus erklären. Aber es gibt Ausnahmen, 
z.B. Alster, Elster und Wilster. Hier ist das einzelsprachliche, germanische Suffix 
an eine vorgermanische Grundlage *el-/*ol- bzw. *wil- angetreten, was für diese 
geographischen Bereiche für eine gewisse Kontinuität von indogermanischer zu 
germanischer Siedlung spricht.

d) Das Suffix -ithi
Dieses Suffix wurde schon mehrfach behandelt (Udolph 1991, 1994: 258–

288; Möller 1992; Casemir 2003: 438–446). Es ist ein hochaltertümliches 
Bildungselement, das vor allem in der Namenbildung deutliche Spuren hin-
terlassen hat. Es ist heute nicht mehr produktiv und ist uns aus den älteren ger-
manischen Sprachen nur noch in wenigen Wörtern bekannt: got. avithi ‘Schaf-
herde’, angelsächsisch gesylhbe ‘Joch Ochsen’, altenglisch winterfylled ‘Oktober’, 
althochdeutsch winithi ‘Weideland’, juhhidi ‘Gespann’ und einige andere.

Während es appellativisch kaum noch zu erkennen ist, was auf relativ hohes 
Alter schließen lässt, ist es in nord- und mitteldeutschen Ortsnamen bestens 
bekannt. Hierher gehören um die 200 Namen, darunter recht bekannte. Hier 
nur eine kleine Auswahl: Birgte, 1088 Bergithi;  Bleckede an der Elbe; Bünde, 853 
(Fälschung) Buginithi; Dingden bei Bocholt, 1163 Tingethe, zu ahd. thing, ding 
„allgemeine Volksversammlung“; Döhren, Ortsteil von Hannover, um 990 Thur-
nithi; Essen, 9. Jh. Astnide; Geesthacht, 1216 in Hachede; Gimbte, 1088 Gimmethe; 
Grohnde, (1237–47) in Gronde; Helle bei Wiedenbrück, Ende 12. Jh. Helethe; 
Huckarde, Ortsteil von Dortmund, 947 Hucrithi; Hüsede, 12. Jh. Husithi; Len-
gede, 1151 Lencethe; Mengede, Ortsteil von Dortmund, 10. Jh. Megnithi, Mengi-
de; Meschede, 913 Meschede, 1015–25 Meschethi; Sarstedt, (1046–1056) Scerste-
ti, Scerstete, 1196 Scardethe; Sehnde, 1147 Senethe; Sömmerda, 876 Sumiridi item 
Sumiridi.

Westgermanische Siedler, die seit dem 5. Jh. nach England übersetzten, nah-
men das Bildungselement mit und schufen, wie Karte 28 deutlich zeigt, noch 
einige wenige Ortsnamen auf der Insel, bevor das Suffix unproduktiv wurde 
und aus der Sprache verschwand. Zu diesen Ortsnamen gehören u.a.: in Kent 
z.B. The Brent, Brent Lane, spätes 14. Jh. Bremthe; Wüstungsname 13. Jh. Bremthe; 
Wüstungsname 1286 Bremthe; 4. Brent Cottages, 1359 Brencche; 1206 La Brenithe 
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(für Bremthe?); Ferner Frant, 956,961 (æt) Fyrnþan, 1177 Fernet, 1296 Fernthe, 
1332 Frenthe; Rowfant, 1574 Rowfraunte in Sussex; Feltham (Somerset), 882 Fælet-, 
Fylethamm; Wüstungsname Helthe in Kent, 1242–43 Helcthe, Helgthe, 1252–54 de 
Holgthe, 1254 de Heilkthe, 1270 de Helgthe; Wüstungsname Horsyth in Dorset, 
13. Jh. horside, 1249, 1256 Horsyth(e), 1256 Horseth, 1327, 1331, 1463 Horsith(e), 
1331, 1338 Horsyth(e); Tilt, ON. in Kent und in Surrey, 1328 la Tilthe, Tiltwood in 
Sussex, 1327 ate Tilthe, auch Backtilt Wood, 1254 de Beketilthe, 1278 de Beketilthe 
usw. sowie Baretilt, 1285 Bertilth, 1313 de Bertilthe, in Kent.21

Die Verbreitung der Namen auf dem Kontinent zeigt sehr deutlich, woher 
die westgermanischen Siedler gekommen sind: die Ortsnamen auf -ithi markie-
ren die alten Siedlungsgebiete sehr genau. Sie decken sich im Wesentlichen mit 
der Verbreitung der in diesem Beitrag angesprochenen germanischen Grund-
wörter und Suffixe, wobei natürlich jede Kartierung ihre eigene Struktur be-
sitzt und keine zwei genau gleich gelagert sind. Aber es lassen sich für altger-
manische Siedlungsgebiete eine Reihe von wichtigen Konsequenzen ziehen.

 21 Nach Udolph 1994: 272, Karte 28.

K A RTE 28 . Ortsnamen mit dem Suffix -ithi21
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Unter dem dichten Netz einzelsprachlich-germanischer Orts- und Gewäs-
sernamen lassen sind in Nord- und Mitteldeutschland vorgermanische Hy-
dronyme in großer Anzahl erkennen, etwa in der Studie von Kettner (1972; 
man vergleiche jetzt auch Greule 2014); durch Hinweise auf die entsprechende 
Literatur können diese auch durch die Reihe Hydronymia Germaniae ermittelt 
werden.

Versucht man nun, die Streuungen altgermanischer Namen kartographisch 
darzustellen, so ist nach meiner Meinung der entscheidende Punkt darin zu se-
hen, dass es gelingen muss, sowohl für die nach Westen ausgreifenden Namen-
typen (etwa Bildungen mit den Suffixen -ithi, -st- und mit den Appellativen hor, 
mar-, Riede, Hude, (h)lar u.a.m.) wie auch für die den kontinentalgermanischen 
Raum mit Skandinavien verbindenden Suffixe und Wörter eine gemeinsame 
geographische Basis zu finden. Ich habe diese zu beschreiben versucht (Udolph 

K A RTE 29. Aufgrund von altertümlichen germanischen Ortsnamentypen anzuneh-
mendes ältestes Siedlungsgebiet altgermanischer Siedler
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1994: 925ff.) und füge dem heute eine Kartierung bei, die ungefähr dasjenige 
Gebiet umreißt, das ich auf Grund der geographischen Namen als Heimat und 
Expansionsraum altgermanischer Sprecher ansehen muss (Karte 29).

Es ist mir bewusst, dass diese Kartierung Kritik herausfordert. Ich möchte 
aber nochmals betonen, dass die Gewässer- und Ortsnamen durchaus für die-
sen Raum sprechen. Und es gibt – wie schon oben bei der Diskussion um das 
Slavische angesprochen – ein weiteres, wichtiges Argument, das von Histori-
kern und Agrarwissenschaftlern durchaus immer wieder herangezogen wird: 
ich meine die Bodengüte, die Bodenarten. Kartierungen, z.B. der Bodenarten 
in Niedersachsen, zeigen nämlich eine fast komplette Deckung der besten Bö-
den mit den oben angesprochenen altertümlichen germanischen Namen und 
deren Verbreitung. Ich habe dazu eine Karte Niedersachsens ausgewählt, die 

K A RTE 30 . Ertragsmesszahlen der Böden in Niedersachsen
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die Ertragsmesszahlen des Landes zeigen – die besten Böden erscheinen in 
dunklen Färbungen (Karte 30)22.

In der Quelle, aus der diese Kartierung stammt, heißt es noch erläuternd: 
„Nur an der Küste und südlich des Mittellandkanals überwiegen gute Böden. 
Im Sandmeer von Geest und Heide schwimmen ein paar ‘Fettaugen’ mit guten, 
lehmigen Böden, wie wenige Fettaugen auf einer kargen Suppe (Uelzen; Lü-
chow; Weser-, Leine-, Allertal; Artland; Hoya-Syke-Goldenstedt)“23.

Die Übereinstimmung zwischen Bodenqualität und altertümlichen Ortsna-
men macht die folgende vergleichende Kartierung, die sowohl die Verbreitung 
der -ithi-Ortsnamen in Niedersachsen wie die Ertragsmesszahlen der Böden 
Niedersachsens zeigt, besonders deutlich (Karten 31, 32).

Wir können daher dieselben Schlussfolgerungen wie schon bei der Diskus-
sion um die slavische Heimat ziehen: es ist klar erkennbar, dass sich die Ver-
breitung der besten Böden Mittel- und Norddeutschlands mit den altgerma-
nischen Gewässer- und Ortsnamen übereinstimmt. Es ist bekannt, dass die 
Börden (Soester Börde, Calenberger Lössbörde, Hildesheimer Börde, Magde-
burger Börde) im norddeutschen Altmoränengebeit am Rande der Mittelgebir-
ge Schwarzerdeböden besitzen, die zu den besten Böden Deutschlands gehören. 
Jeder Landwirt weiß, was es bedeutet, wenn von 80 und mehr Bodenpunkten 

 22 Entnommen aus: http://www.nls.niedersachsen.de/Tabellen/Landwirtschaft/internetsei-
te2002/hochschulen.pdf.

 23 S. Anm. 27.

K A RTEN 31,  32 . Verbreitung der -ithi-Ortsnamen und der Ertragsmesszahlen der Bö-
den in Niedersachsen 
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gesprochen wird. Wie ich oben bei der Diskussion um das Slavische schon an-
geführt habe, führt ein guter Boden im Allgemeinen zu guten und besseren 
Ernten als schlechtere Böden. Die Folge ist eine geringere Kindersterblichkeit 
und eine höhere Lebenserwartung. Die Bevölkerung nimmt zu, was wieder-
um zu einer gewissen Überbevölkerung, Abwanderung und Ausbreitung der 
Sprache der Sprecher dieser Region führt. Aufsehenerregende Funde wie die 
in der Lichtensteinhöhle bei Osterode und die Erkenntnis, dass die dort vor 
3.000 Jahren lebenden Menschen noch heute Nachkommen in diesem Raum 
haben (nachgewiesen durch DNA-Analysen; aufgegriffen und aus onomasti-
scher Sicht behandelt und ergänzt von Udolph 2009), zeigen, dass von einer 
Siedlungskontinuität im Umkreis des Harzes mit Sicherheit ausgegangen wer-
den kann.

3. DAS KELTISCHE

Aus Zusammenfassungen über den Stand der keltischen Ortsnamenkunde 
lässt sich entnehmen, dass man sich darüber einig ist, dass das Inselkeltische 
durch Übersiedlung vom Kontinent entstanden ist24. Die Ursprünge sind also 
im mittleren oder westlichen Europa zu suchen. Für die festlandkeltischen Ge-
wässernamen sind die Untersuchungen von Pierre-Henry Billy (1993), Xavier 
Delamarre (2003), Alexander Falileyev (2006/7), Ranko Matasović (2009) und 
Patrick Sims-Williams (2006) von besonderem Wert. Die folgende Karte basiert 
vor allem auf archäologischen Forschungen, entspricht aber in hohem Maße 
auch den Annahmen der Sprachwissenschaft.

Den entscheidenden Schritt aber machte – das ist meine Überzeugung – Pe-
ter Busse (2007) in einem kleinen Beitrag einer Keltologen-Tagung, wobei diese 
Gedanken nur erste Ansatzpunkte eines größeren Projektes sind. Er betont mit 
Recht, dass die Bearbeitung der Hydronyme zwingend notwendig ist, da diese 
„im Hinblick auf die Frage keltischsprachiger Besiedlung bis jetzt nicht einge-
löst wurde“ (Busse 2007: 89), denn im Gegensatz zu Untersuchungen indoger-
manischer, slavischer und germanischer Gewässernamen wurden im Keltischen 
so gut wie keine Studien auf diesem Gebiet unternommen. Fast alle Forscher 
nach seiner Auffassung, dieses Thema zu umgehen.

Mit Recht fragt P. Busse danach, ob bei der Frage nach einer „Keltizität“ 
von Siedlern archäologische Argumente eine Rolle spielen können oder sol-
len. Als Hauptvertreter eines „Keltoskeptizismus“ nennt er Simon James (1999) 

 24 Zum Folgenden vgl. ausführlich Udolph 2009/2011.
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und John Collis (2003), „wobei letzterer ernstzunehmende Einwände gegen die 
Identifikation von archäologischer Evidenz und ethnischer Zuordnung liefert“. 
Dieses deckt sich in hohem Maße mit der modernen Forschung in Deutschland, 
wobei vor allem auf S. Brather (2004) zu verweisen ist.25

P. Busse zieht daraus den einzig vernünftigen Schluss: Wenn man aus sprach-
wissenschaftlicher Sicht nach Kelten sucht, dann kann dieses nur mit sprachli-
chen Argumenten geschehen. Aber wenn man das tut, dann muss man – und 
das ist absolut zwingend – die geographischen Namen nicht nur einbeziehen, 
sondern ihnen einen ganz hohen Stellenwert zubilligen. Unter diesen kommt 
den Gewässernamen besondere Bedeutung zu.

Für die Frage nach den ältesten Wohnsitzen keltischer Sprecher ist nach 
seiner Ansicht nach etwas wichtig geworden, das anhand des Slavischen und 
Germanischen schon versucht worden ist: da die Entfaltung einer indoger-
manischen Sprachfamilie aus einem indogermanisch-voreinzelsprachlichen 

 25 Aus: http://www.timediver.de/Keltenwelt_am_Glauberg.html (Zugriff: 9.6.2017).

K A RTE 33. Wanderungen, Landnahmen und Einfluss der Kelten bis ins 1. vorchristli-
che Jahrhundert25
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Dialektgebiet ein langer Prozess gewesen ist – man muss mit Sicherheit mit 
Jahrhunderten rechnen – so sind in diesem Gebiet nicht nur Gewässernamen 
einer Einzelsprache, etwa Keltisch, Baltisch, Germanisch, sondern auch in-
dogermanisch-voreinzelsprachliche Relikte zu erwarten. Die Entfaltung muss 
sich in den Hydronymen widerspiegeln, oder, anders gesagt, ein Gebiet, in dem 
es nur einzelsprachliche, etwa nur keltische Namen gibt, kann nicht das Gebiet 
der keltischen Urheimat sein.

Busses Projekt, das er nur in Grundzügen bietet, „beabsichtigt, unter Ver-
wendung und Bündelung der Ergebnisse bisheriger Untersuchungen und Pro-
jekte zum Thema ‘Keltizität’ [...] eine Antwort auf die Frage zu finden, inwiefern 
die Hydronymie ein aussagekräftiges Bild über die frühe Besiedlungsgeschich-
te keltischsprachiger Bevölkerungsgruppen zulässt“ (Busse 2007: 91f.). Dabei 
geht es, H. Krahe folgend und völlig richtig, in erster Linie um Gewässerna-
men, denen Wörter für „Wasser, Fluss, fließen“ usw. zugrunde liegen. Unter 
Berücksichtung von Studien aus dem germanischen, baltischen und slavischen 
Bereich entwickelt er folgende Kernfragen:

• Ist ein Gebiet einer „keltischen Hydronymie“ identifizierbar, das als Nuk-
leus einer keltischen Expansion, also als Urheimat gelten kann?

• Inwiefern deckt sich dieser Nukleus mit der Ausdehnung der Hallstatt- 
bzw. La Tène-Kultur?

Um darauf Antworten zu finden, behandelt er zum einen Gewässernamen, 
die auf keltischem Gebiet liegen, aber vorkeltischer Herkunft sind, zum ande-
ren keltische Namen. Einbezogen werden u.a. Ainos, Aenus, Dubis fl./Doubs, 
Douglas und Verwandtes, Devy/Devon, Devoke Water, altirisch dobur mit nfrz. 
Douvre (1128 Dobra), Douvres (ca. 380 Dubris), Verdouble a. 79 Verno-dubrum 
usw.; span. Dobra u.a.m., dt. Tauber, engl. Dover; die Sippe um Glanis, Glanum, 
Glanon, Glan, Glene, Glane; bava < *gweh3w- ‘Fango’, vgl. kymr. baw ‘Schmutz, 
Dreck’; borm-/borw-/borb- <*bher- ‘aufwallen, wallen, gären, kochen’ in Borbro 
(Bourbre), Borvo(n) ‘Quellgott’, Formio, in Frankreich Bormane (Ain), Bourbonne 
(Aube), La Bourbre (Isere) u.v.a.; brig- < *bhgh- zu *bheregh- ‘hoch, erhaben’, 
vielleicht in der Bedeutung ‘Oberlauf’ in Brigia (Braye = Loir), Brigulos (Saô-
ne → Rhône) u.v.a.m.; esk-/isk- <*peisk-, mittelir. esc ‘Wasser’ mit Esca/Escia/
Hisca (Isch → Saar) u.a.; fruta- <*s(w)rutu-, cf. kymrisch fjF-wd, irisch sruth 
‘Sturzbach’, in Frudis, Fluss in Belgica u.a.m.

In der Schlussfolgerung werden die Ergebnisse unter Einbeziehung einer 
Verbreitungskarte zusammen gefasst: „Als erstes vorläufiges Ergebnis lässt 
sich unter Einbeziehung des Kartenmaterials folgendes festhalten: Die kelti-
sche Hydronymie verteilt sich auf einen Raum, der sich am nördlichen Al-
pensaum entlang der Donau, des Ober und Mittelaufes des Rheines und der 
Rhône erstreckt, unter Einbeziehung der Nebenflüsse. Das Ausgangsgebiet der 
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Hallstattkultur ist nicht mit diesem Gebiet deckungsgleich, allerdings sind die 
wichtigsten Westhallstatt- und frühen La Tène-Funde in diesem Gebiet zu fin-
den“ (Busse 2007: 97). Nur am Rand vermerke ich hier, dass bereits der polni-
sche Indogermanist Jan Rozwadowski (z.T. abgedruckt in Rozwadowski 1948) 
in seinen Forschungen, die bis in die ersten Jahre des 20. Jhs. zurück gehen, 
auffallende Übereinstimmungen zwischen den Gewässernamen des Baltikums 
und des Rhône-Gebiets wie etwa Visentia, Saane, Brenne, Divonne, Isara, Drome, 
Ivarus u.a. festgestellt hat.

Dieses hat sich inzwischen noch weiter festigen lassen. So sind wichtige Na-
menparallelen in Frankreich (W.P. Schmid 2004) und im Gebiet der Mosel er-
mittelt worden (W.P. Schmid 1988), und eindeutige Übereinstimmungen zwi-
schen alteuropäischen Gewässernamen im Polen bzw. dem Baltikum und den 
Britischen Inseln, Nord- und Südfrankreich haben gezeigt (Udolph 1990, zu-
sammenfassend 332ff.), dass fast der gesamte keltische Siedlungsraum (weniger 
sicher: die Iberische Halbinsel) ein Substrat voreinzelsprachlicher indogerma-
nischer Gewässernamen enthält.

Versucht man, die bisherigen Untersuchungen zu den Gewässernamen Eu-
ropas und den Versuch von P. Busse zum Keltischen gegeneinander abzu-
wägen, so lassen sich meines Erachtens die folgenden gemeinsamen Punkte 
herausarbeiten:

• Die Gewässernamen sind die ältesten Zeugen menschlicher Sprache in 
Europa. Ihre Untersuchung ist für Fragen der Ur- und Frühgeschichte 
unerlässlich.

• Im Bereich der ehemals keltischen Besiedlung auf dem Festland (vor al-
lem in Norditalien, Frankreich und Teilen der Schweiz) fehlt es an umfas-
senden Untersuchungen der Hydronymie.

• Archäologische Ergebnisse können – leider – nur bedingt für die Frage 
nach der ethnischen Gliederung des frühen Europa herangezogen werden 
(Brather 2004).

• Da die Gewässernamen im Wesentlichen aus sogenannten „Wasserwör-
tern“ gewonnen werden, ist eine umfassende Untersuchung der geogra-
phischen Terminologie aller keltischer Sprachen ein dringendes Desiderat 
(das gilt übrigens auch für den Bereich der germanischen Sprachen, wäh-
rend es im Slavischen vorbildliche, sogar auf die Gewässerbezeichnungen 
beschränkte Studien gibt).

P. Busse hat in einer Kartierung diejenigen Gewässernamen einzutragen, die 
für eine Bestimmung der ältesten Siedlungsgebiete keltischer Stämme seiner 
Ansicht nach von Bedeutung sind.

Basierend auf der Untersuchung von P. Busse und in Anlehnung an entspre-
chende Forschungen auf dem Gebiet des Germanischen und des Slavischen 
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darf man sagen:26Es spricht sehr viel dafür, dass die Herausbildung des Kelti-
schen dort geschehen ist, wo wir eine gewisse „Verdickung“, eine erhöhte Kon-
zentration alteuropäischer Gewässernamen beobachten können. Von entschei-
dender Bedeutung ist dabei die Existenz von Parallelen im Baltikum und den 
dort angrenzenden Regionen, auf die bereits J. Rozwadowski (1948) hingewie-
sen hat. Somit gilt auch für die Frage nach den urkeltischen Wohnsitzen ein 
Wort, das schon für Fragen nach der Heimat der germanischen Stämme eine 
Rolle gespielt hat: Ex oriente lux27. Dieses einbezogen spricht bereits jetzt viel – 
und man darf P. Busse im Wesentlichen folgen – für den Raum westlich der 
Alpen. Die Forschung in den ehemals von Kelten besiedelten Ländern täte gut 
daran, sich intensiver als bisher den Gewässernamen zuzuwenden.

 26 Aus Busse 2007: 97.
 27 Udolph 1981; Udolph 1985.

K A RTE 34. Kartierung alteuropäischer und keltischer Namen26
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4. DAS BALTISCHE AUS  
NAMENKUNDLICHER SICHT

Von Sprachwissenschaftlern und Namenforschern wird immer wieder die 
Kontinuität in der Besiedlungsgeschichte des Baltischen betont. Größere Wan-
derungsbewegungen lassen sich kaum erkennen, dagegen jedoch ein Prozess, 
der eine erhebliche Verkleinerung des ehemals baltischen Siedlungsgebietes 
erkennen lässt (eine auf den Publikationen von M. Gimbutas beruhende, im 
Einzelnen zu korrigierende Karte bietet W.P. Schmid (Karte 35).

K A RTE 35. Verbreitung baltischer Gewässernamen28

Im Wesentlichen sind es slavische Stämme, die das Baltische von Osten, 
Süden und Südwesten aus assimiliert haben, deutlich erkennbar in Teilen 
Nordwestrusslands, in Weißrussland und in Nordostpolen. Aus hydronymi-
scher Sicht ist dabei eine Verbreitungskarte von Gewässernamen interessant, 
die nach Meinung von J. Rozwadowski (1948) als „slavisch“ bezeichnet werden 

 28 Schmid 1976: 15 nach Gimbutas 1963: 30f.
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können (Karte 36). Es handelt sich dabei aber keineswegs um slavische, son-
dern um voreinzelsprachliche, indogermanische Gewässernamen. Das machen 
schon die Überschriften einzelner Abschnitte seiner Studien deutlich, so etwa 
„dreu- (Drwęca, Drawa [...])“, „Isa“, „Isana“, „Isara“, „Oła i jej grupa: pierwiastek 
el -“ deutlich, die z.T. fast identisch mit den viel späteren Untersuchungen von 
H. Krahe sind und in großen Teilen mit Krahes Untersuchungen und Ergebnis-
sen übereinstimmen. In Westeuropa blieben sie vollkommen unbeachtet.

Ähnliches zeigt in Ansätzen auch eine Karte aus einer neueren Publikation 
(Karte 37), denn auf dieser ist eine deutliche Zunahme vorslavischer Gewässer-
namen in den an das ehemals baltische Siedlungsgebiet im Nordosten Polens 
angrenzenden Territorien deutlich zu erkennen, die sich zweifellos in den an-
grenzenden baltischen Siedlungsgebieten fortsetzt.

Inzwischen hat sich weiterhin gezeigt, dass die von J. Rozwadowski für sla-
visch gehaltenen Gewässernamen anders interpretiert werden müssen: zu einem 
geringen Teil gehören sie zum baltischen Substrat in Russland, Weißrussland, 

K A RTE 36 . Von J. Rozwadowski (1948) behandelte „slavische Gewässernamen“
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der nördlichen Ukraine und in Nordpostpolen, zum weitaus größeren Teil aber 
zu dem Bestand der seit H. Krahe so bezeichneten Alteuropäischen Hydronymie, 
einem Netz von Gewässernamen, das voreinzelsprachlicher, indogermanischer 
Herkunft ist (Krahe 1949–1965, 1964; Schmid 1994; Udolph 1990).29

Und noch eine weitere, wichtige neue Erkenntnis konnte gewonnen wer-
den: Innerhalb der alteuropäischen, voreinzelsprachlichen, indogermani-
schen Gewässernamen in Europa besitzt das Baltische eine Sonderstellung, die 
W.P. Schmid (1994: 175–192, 226–247) herausgearbeitet hat. Die Hydronymie 
im ehemals und jetzigen baltischen Siedlungsgebiet zeichnet sich zum einen 
durch eine große Dichte voreinzelsprachlicher Namen aus, zum anderen ist 

 29 Babik 2001: 92.

K A RTE 37. Älteste Gewässernamen in Polen nach Z. Babik29
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eine Stetigkeit und Kontinuität in der Bildung der Gewässernamen von früh-
ester indogermanischer Zeit bis in die einzelsprachliche baltische Periode er-
kennbar und schließlich gibt es innerhalb der Alteuropäischen Hydronymie 
nur im Baltikum Gewässernamen, die Entsprechungen in vielen europäischen 
Regionen haben. Beispiele sind etwa Atesỹs, Ates, Gewässernamen in Litauen: 
Etsch/Adige (in der Antike überliefert als Atesis, Athesis), Eisa : Aisė, Limena : Li-
menė in Litauen u.a.m., Kartierung s. Karte 38.30

Ich habe Ähnliches auch bei der Untersuchung der vorslavischen Namen 
in Polen feststellen können (Udolph 1990, zusammenfassend: 331ff.). Auf die-
ser Studie, speziell auf den Zusammenstellungen der Namenentsprechungen 
zwischen Polen und verschiedenen Regionen in Europa (z.B. Britische Inseln, 
Westeuropa, Norditalien usw., S. 332–338) basiert eine Kartierung, die ich hier 
vorlege (Karte 39).

Das alles sind keine Zufälle. Der baltische Namenschatz zeigt, wie ältere und 
auch jüngere Studien deutlich gemacht haben, Entsprechungen in einem Kranz 

 30 Nach Schmid 1994: 184f.

K A RTE 38 . Baltisches Zentrum in der Hydronymie30
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von Regionen, der von den Britischen Inseln, Frankreich, die Iberische Halb-
insel, Italien, Schweiz und Österreich, dem Balkan bis nach Osteuropa reicht. 
In jüngster Zeit sind diese Gemeinsamkeiten vor allem mit dem Germanischen 
verstärkt ermittelt worden, aber es gibt auch Gemeinsamkeiten zwischen meh-
reren indogermanischen Sprachen, so vor allem zwischen dem Baltischen, Ger-
manischen und Slavischen.31

5. ÜBERGREIFENDE GEMEINSAMKEITEN  
IM NAMENBESTAND ZWEIER ODER 
MEHRERER EINZELSPRACHEN

Wie sich in den letzten Jahren immer deutlicher abgezeichnet hat, sind die 
drei indogermanischen Sprachgruppen Baltisch, Germanisch und Slavisch un-
tereinander im Namenbestand unterschiedlich eng miteinander verbunden. Es 
handelt sich dabei zum einen um alteuropäisch-indogermanische Relikte, die 

 31 Das Material steht bei Udolph 1990: 332–338.

K A RTE 39. Namenentsprechungen zwischen Gewässernamen Polens und europäischen 
Parallelen31
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sich innerhalb der Alteuropäischen Hydronymie durch Besonderheiten (Mor-
phologie, Wortschatz) abheben, zum andern um Übereinstimmungen zwischen 
zwei der drei Sprachzweigen. Ich biete das Material im Folgenden in aller Kür-
ze und verweise besonders auf die bei den einzelnen Abschnitten genannte 
Literatur.

a) Slavisch-Germanisch
Für diesen Bereich habe ich versucht, den Stand der Forschung vor einigen 

Jahren zu umreißen (Udolph 2005a). Aus sprachlicher Sicht lassen sich Über-
einstimmungen auch im Namenbestand nachweisen, erste überzeugende Ver-
suche hat M. Vasmer vorgelegt. In den Beziehungen zwischen germanischen 
und slavischen Sprachen sind zwei Perioden zu unterscheiden: 1) In einer jün-
geren Phase kommt es etwa seit dem 2. Jh. n. Chr. zu intensiveren Berührun-
gen, die vor allem durch die Expansion germanischer Stämme im östl. Mittel-
europa ausgelöst wurden. 2) Die Phase germanischer Expansion wird etwa seit 
dem 5. Jh. abgelöst durch slavische Siedlungsbewegungen, die ein ursprünglich 
von germanischen Stämmen besiedeltes Gebiet in Besitz nehmen.

Erst in den letzten Jahren hat die Forschung bei Ortsnamen im altgerma-
nischen Siedlungsgebiet Spuren eines weitaus älteren Kontaktes ermittelt, die 
in die Zeit der Entfaltung der germanischen und slavischen Sprachen aus ei-
nem indogermanischen Dialektgebietes reichen. Es geht um die auffällige Er-
scheinung, dass sich offensichtlich germanisch gebildete Namen nur mit Hilfe 
von slavischen Wörtern etymologisieren lassen (die folgenden Beispiele stehen 
bei Kirstin Casemir 2003 u.a.), genannt seien hier Empelde bei Hannover, alt 
Amplithi, vgl. slav. *ǫbl- in polab. wûmbal ‘Brunnen’, bulg. vumbel, vubel, vubel’, 
vôbel, ubel ‘Brunnen oder Quelle in einem Tal’ u.ä.; Hude ‘Holzlagerplatz, Sta-
pelplatz an einer Wasserverbindung, Fährstelle, Hafen’, in zahlreichen Ortsna-
men Norddeutschlands belegt, wohl nordseegerm. *hūth- und älteres *hunþ-, 
das dazu im Ablaut stehende slaw. Wort *kǫtъ in russ. kut ‘Ende eines tief in 
das Land hineinreichenden Flußarms’ usw.; Ilfeld, Ilten, Ilde, Ilsede gehen auf 

*Il-feld, *Il-tun, *Il-ithi, *Il-is-ithi zurück, auffallend ist der salzhaltige Boden 
bei Ilten und Ilsede. Eine germ. Deutung fehlt. Es bietet sich zwanglos slaw. il 
‘Lehm, Schlamm’ an, z.B. weißruss. il ‘dünner Schmutz organischer Herkunft 
im Wasser, auf dem Boden eines Wasserloches, sumpfiges, graues oder weißfar-
biges Land’, verwandt mit altgriech. λς ‘Schlamm, Kot’.

Mit diesem toponymischen Material stößt man in eine Frühzeit sprachlicher 
Kontakte, die belegen, daß sich das Germanische in relativer Nachbarschaft 
nicht nur zum baltischen, sondern auch zum slavischen Sprachgebiet aus einem 
indogermanischen Dialektkontinuum entfaltet haben muss.

Diese Beobachtungen zwingen auch dazu, bei der Herausbildung des 
Germanischen 
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in den Beziehungen des Germanischen zum Slavischen (und Baltischen) äl-
tere und frühere Beziehungen als mit dem Keltischen zu sehen. Diese Tatsache 
wird auch noch heute vielfach nicht beachtet. Aus namenkundlicher Sicht gibt 
es keine Gemeinsamkeiten zwischen dem Germanischen und dem Keltischen.

b) Slavisch-Baltisch
Die engen Beziehungen zwischen dem Slavischen und dem Baltischen sind 

seit mehr als einem Jahrhundert Gegenstand heftiger und kontroverser Debat-
ten (eine der letzten Zusammenfassungen der Diskussionen bietet Pietro U. Di-
ni (2005). Nur wenig Beachtung fand aber bisher die eindeutige Tatsache, dass 
es im Bereich der Hydronymie und Toponymie – anders als im Wortschatz – 
kaum alte Übereinstimmungen oder Kontakte gegeben hat. Das Baltische ist 
als deutliches Zentrum der Alteuropäischen Hydronymie in ganz anderer Wei-
se als das Slavische in das Netz der indogermanischen Gewässernamen ein-
gebunden, die Verhältnisse sind kaum vergleichbar. Aus onomastischer Sicht 
besitzt das Baltische viel engere alte Beziehungen zum Germanischen als zum 
Slavischen.

c) Baltisch-Germanisch
Die Erkenntnis, dass zwischen diesen beiden Sprachzweigen besonders enge 

Beziehungen bestanden haben müssen, ist keineswegs neu. Schon 1863 beton-
te Ernst Förstemann (1863: 258, 331 ): „Kein Sprachgebiet ist uns, wenn wir 
unsere alte Sprach- und Volksgeschichte reconstruiren wollen, von grösserer 
Bedeutung, als das der sogenannten baltischen Sprachen, die [...] dem Germa-
nischen besonders nahe stehn [...]“, „[...] weil in der Tat das Litauische unter al-
len Sprachen genealogisch der nächste Verwandte des Germanischen ist“. Eine 
zusammenfassende Auswertung mit Einschluss der Forschungsgeschichte steht 
bei Udolph 2000, 2005a, ferner ist zu verweisen auf Casemir, Udolph 2006; 
Schmid 1994: 334–357; Udolph 1999a; Udolph 2011b; Udolph 2015a.

Von besonderer Bedeutung sind dabei Orts- und Gewässernamen in Nord- 
und Mitteldeutschland, die aus dem germanischen Wortschatz heraus nicht er-
klärt werden können, sondern nur mit Hilfe des Baltischen gelöst werden kön-
nen. Ich erwähne hier nur in aller Kürze Ihme, Gewässername in Hannover, 
nach 1124 in occidentali ripa Himene fluminis, 1351 supra aquam dictam Ymene 
usw., < *Eimena, vgl. balt. GN. Eimùnis, Ejmenis (Varianten Eymenis, Eimenys) 
und lit. eimenà, -õs, emenas ‘das Fließ, der Bach’.

Als eine der wichtigsten Konsequenzen ergibt sich aus diesen auffallenden 
Gleichungen, dass sich das Germanische in relativer Nähe zum Baltischen ent-
wickelt haben muss (W.P. Schmid).

d) Baltisch-Slavisch-Germanisch
Die nähere Verwandtschaft des Baltischen, Slavischen und Germanischen 

innerhalb der indogermanischen Sprachen ist seit Jahrzehnten diskutiert 
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worden (dazu zuletzt: Dini 2005). Ich beschränke mich in den folgenden Aus-
führungen auf die Welt der Namen und referiere in aller Kürze Beobachtungen 
und Erkenntnisse, die ich an anderer Stelle schon mehrfach näher diskutiert 
habe (Udolph 2005, 2011b, 2015).

Es gibt Appellativa, die nur in den drei Sprachkreisen nachgewiesen werden 
können, manchmal auch nur in einer oder zwei dieser Sprachgruppen. Aber da-
von abgeleitete Namen finden sich auch außerhalb des entsprechenden Sprach-
kreises und markieren – besser als Appellativa – denjenigen Bereich in Europa, 
in dem sich das Baltische, Slavische und Germanische aus einem indogermani-
schen Dialektgebiet herausgebildet haben. Die meiner Meinung nach überzeu-
gendsten Beispiele sind die Folgenden.

Balge und Verwandtes: niederdeutsch balge, balje ‘niedriger, sumpfiger Ort, 
Wasserlauf’, balge ‘Priel, kleiner Graben, Rinnsal im Watt’ usw., als Name u.a. 
bezeugt in Balg, 1288 du dru Balge; 1166 Balga; Balge, um 1080 Balga, usw., 
z.T. auch mit Suffixen davon abgeleitet: 1375 Balghede < *Balg-ithi. Spuren 
finden sich auch in den Niederlanden, Holland und England. Damit verwandt 
sind osteuropäische Orts- und Gewässernamen wie Błoga, Nfl. d. Pilica, mit 
ON. Błogie Stare, Szlacheckie; Błogie, Sumpf im ehem. Kreis Radom; slovak. 
Flussname Blh, ungar. Balog, 1244/1410 Balogh usw.; Balge, ON. und Name ei-
nes Teils des Frischen Haffs (aus dem Deutschen?); Balga, FlN. in Lettland, dort 
auch ON. Piebalga; Bologoe, Orts- und Seenamen in Nordwestrußland, auch im 
schlesischen Gewässernamen Osobłoga/ Osoblaha/ Hottzenplotz.

*dhelbh- in poln. dłubać ‘höhlen, meißeln’, čech. dlub ‘Vertiefung’, ahd. bi-tel-
ban ‘begraben’, ae. (ge)delf ‘Steinbruch’, ndl. delf, dilf ‘Schlucht, Graben, Gracht’, 
lit. délba, dálba ‘Brechstange’ ist in zahlreichen Namen in Nord- und Mitteleu-
ropa bezeugt, u.a. in Delf, 1328 in loco Delf nominato; 1238 locum qui Delue dici-
tur; Delfen; Delft, Delftheide; Delvenau, Anf. 9. Jh. Delbende (Ortsname); Thulba 
(Schwundstufe), 9. Jh. Tulba(m), Dulba; Delft, 1083 Delf, in Osteuropa: Delbenen, 
Dibas, Dibi, Dibene pl., Dłubnia, Dłubina, Dłubała, *Dolobsk- u.a.m.

Die Verbreitungskarte der von *dhelbh- abgeleiteten Namen (Karte 40) ent-
spricht in der Streuung der Namen der von weiteren baltisch-slavisch-germa-
nischen Parallelen.

Ein weiterer, wichtiger Fall liegt in Ortsnamen vor, die im germanischen 
Altsiedlelgebiet liegen, aber nur mit Hilfe von baltischen und slavischen Ap-
pellativen geklärt werden können. Hier sind vor allem die folgenden Ortsna-
men zu nennen: Ilfeld, ON. nördl. Nordhausen, 1154 Ilevelt; Ilde bei Bockenem 
(Kr. Hildesheim), 1065 ad villam Illidi (*Il-ithi); Ilsede bei Peine, 1053 Ilisede, 
< *Il-is-ithi; Miele bei Hermannsburg, 14. Jh. Yle, 1378–79 van deme Yle; Ilten 
bei Hannover, (1225–1247) usw. Ilthene, *Il-tūnā.
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Die einzige überzeugende Erklärung findet sich im Slavischen und Balti-
schen: altruss., altpoln. ilъ ‘Lehm, Schlamm’, ukrain. il ‘Schlamm, Letten, Ton, 
Lehm’, weißruss. il ‘dünner Schmutz organischer Herkunft im Wasser, auf dem 
Boden eines Wasserloches, sumpfiges, graues oder weißfarbiges Land’, russ. il 
‘Schlamm’ usw., vielleicht verwandt mit lett. īls ‘stockfinster’, sicher aber mit 
altgriech. λς ‘Schlamm, Kot’, ελς · μελav (Hesych).

Dabei ist auffällig, das bei fast allen niedersächsischen Namen  Salzvorkom-
men, z.T. in bis an die Oberfläche reichenden Salzstöcken, nachgewiesen wer-
den kann.

Somit lässt sich durch die Namen und ihre Verbreitung nachweisen, dass das 
in der Hydronymie erkennbare vorgermanische, aber indogermanische Substrat 
eng mit der baltischen Gewässernamenlandschaft verbunden ist, eine Erschei-
nung, die wir auch schon im Falle des Slavischen beobachten konnten. Wenn 
man eine Datierung wagen darf: die erste Lautverschiebung und weitere Pro-
zesse, die aus einem indogermanischen Dialekt die Grundlagen für das Germa-
nische geschaffen haben, können in die Zeit um 500 v. Chr. datiert werden. Im 
Zentrum der Germania anzutreffende Namen, die mit dem Slavischen und vor 
allem mit dem Baltischen enge Verbindungen aufweisen, müssen davor zurück 

K A RTE 40 . Orts- und Gewässernamen, die auf *dhelbh- beruhen
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gesetzt werden. Da diese aber wiederum alteuropäische, voreinzelsprachliche 
Gewässernamen überlagert haben, kann von einer Kontinuität bis mindestens 
1.000 v. Chr. ausgegangen werden.

Es ist ein Glücksfall für die Wissenschaft, dass sich diese hypothetischen 
Ansätze offenbar bestätigen lassen. Die Funde in der Lichtensteinhöhle bei Os-
terode am Harz, die DNA-Analysen an den 3.000 Jahre alten Skeletten und an 
heutigen Bewohnern der Umgebung haben gezeigt, dass von einer Kontinuität 
der Besiedlung seit 1.000 v. Chr. ausgegangen werden darf. Durch die Unter-
suchung der Familien- und geographischen Namen, vor allem der Gewässer-
namen Sieber, Oder, Rhume und Söse, konnte wahrscheinlich gemacht werden 
(Udolph 2009), dass diese Annahme auch aus onomastischer Sicht bestätigt 
werden kann. Der Westharzrand kann somit aus genetischer und onomastischer 
Sicht als Teil des germanischen Altsiedellandes angesprochen werden.

Die Alteuropäische Hydronymie und die Heimat der Indogermanen
Die vor allem von H. Krahe betriebenen Forschungen zu den Gewässerna-

men Europas und deren Einordnung in die bis dahin angestellten Überlegun-
gen zu der Vorgeschichte der indogermanischen Sprachen hat W.P. Schmid 
einer strengen Kritik unterzogen und hat entscheidend zu strengeren Kriterien 
bei der Frage, wie ein Gewässername beschaffen sein muss, damit man ihm das 
Prädikat „alteuropäisch“ verleihen kann, beigetragen. Seit dem gelten die fol-
genden Bedingungen:

1) Es handelt sich um einen Gewässernamen.
2) Der Name kann aus derjenigen Sprache, die heute am Ufer gesprochen 

wird, nicht erklärt werden.
3) Er enthält ein Lexem mit einer indogermanischen Wurzelstruktur und 

der Bedeutung ‘Wasser, fließen o.ä.’.
4) Er muss aus der Gesamtheit des indogermanischen Wortschatzes und 

seiner Morphologie, zumeist gebildet mit altertümlichen Suffixen, er-
klärt werden (Anpassungen an einzelsprachliche Struktur- und Wortele-
mente sind zu erwarten).

5) Er wird dann als „alteuropäisch“ bezeichnet, wenn er in Europa mindes-
tens einen altertümlichen wurzel- und strukturverwandten Namen als 
Entsprechung hat.

6) Die Namen zeigen die Struktur indogermanischer Substantiva, Adjekti-
va und Partizipien, d.h., sie sind stets von der Wurzel, nicht von einem 
Wort, abgeleitet.

7) Die Alteuropäische Hydronymie setzt die Einheit aller indogermani-
scher Sprachen voraus (das beweisen u.a. ostindogermanische Appellati-
va in europäischen Gewässernamen)
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Aus diesen Überlegungen heraus ergibt sich, dass an einer Schicht oder ei-
nem Netz voreinzelsprachlicher, indogermanischer Gewässernamen in Europa 
nicht gezweifelt werden kann. Die immer wieder aufflammende Kritik entzün-
det sich zumeist an einzelnen Namen, beschädigt aber das Faktum als solches 
in keiner Weise. Wer das Konzept der Alteuropäischen Hydronymie attackie-
ren oder sogar ablehnen möchte (die in letzter Zeit erschienenen zahlreichen 
Beiträge von Harald Bichlmeier mit ihrer heftigen Kritik ändern nichts an den 
oben genannten Grundsätzen), muss allerdings in einem Punkt überzeugen: 
er muss das Material kennen, das die Grundlage für die Überlegungen von 
H. Krahe, W.P. Schmid und von mir bildet. Das ist bei keinem einzigen der 
Kritiker der Fall.

Das gilt für fast alle bisher vorgebrachten Argumente und auch für einige 
neuere, die ich hier in aller Kürze nenne.

• In letzter Zeit beginnt bei der Zuweisung eines Gewässernamens in 
Deutschland das Keltische unmerklich wieder an Boden zu gewinnen, so 
etwa auch in dem umfassenden Buch zu den Gewässernamen Mitteleuro-
pas von Albrecht Greule (2014)32. In Anbetracht der Tatsache, dass osteu-
ropäisches Vergleichsmaterial in zu geringem Maße herangezogen wurde 
und wird, ist Zurückhaltung bei der Zuweisung zum Keltischen geboten.

• Vorindogermanisches lässt sich in weiten Bereichen nicht finden. Das gilt 
auch für die Versuche von Theo Vennemann, Baskisches bzw. Vaskoni-
sches als vorindogermanisches Stratum nachzuweisen (dazu zuletzt die 
Beiträge in Udolph 2013).

• Aus ganz anderer Sicht votiert Zbigniew Babik (2001) gegen Alteuropäi-
sches in Osteuropa, speziell in Polen. Er glaubt, dass die Alteuropäische 
Hydronymie eine ganz Europa umfassende, einheitliche Schicht sei, wozu 
die polnischen Gewässernamen nicht passen würden. Es gebe entschei-
dende phonetische, morphologische und flexivische Differenzen. Über 
die alten Gewässernamen lasse sich in Polen nur sagen, sie seien „alt und 
europäisch“ (stare i europejskie). Hier wird eine Auffassung vertreten, die 
Vertreter der Alteuropa-These schon längst überwunden haben: wir wis-
sen, dass sich verschiedene Suffixe, unterschiedliche Ablautstufen und 
morphologische Besonderheiten in der Hydronymie beobachten lassen, 
dass es eine „Einheitlichkeit“ im Sinne eines monolithischen Blocks gar 
nicht gibt.

Um die Heimat der Indogermanen zu finden, ist es zwingend geboten, zu-
nächst einmal die ältesten Siedlungsgebiete der einzelnen indogermanischen 

 32 Man vergleiche dazu meine ausführliche Rezension in Beiträge zur Namenforschung, Neue Folge 
52 (2017), S. 81–105.
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Sprachfamilien zu bestimmen. Es ist meine klare Meinung, dass die Suche 
nach alten Sitzen indogermanischer Stämme wie bei der (Re-)Konstruktion in-
dogermanistischer Grundlagen von den Einzelsprachen auszugehen ist.

Ich wage es, die bisherigen Ausführungen zu den Heimaten der germani-
schen, slavischen, baltischen und keltischen Stämme in einer Kartierung zu-
sammenzufassen (Karte 41).

Was können wir zu dem Zeitraum sagen, in dem sich die einzelnen indo-
germanischen Sprachgruppen aus einer indogermanischen Vorstufe entwickelt 
haben?

Das Slavische hat sich in einer Zeit ab ca. 500 v. Chr. am Nordhang der 
Karpaten entwickelt. Ältere Gewässernamen weisen auf engere Zusammenhän-
ge mit dem Germanischen und Baltischen, z.T. auch nur auf das Baltische hin. 
Diese Namen müssen folglich in eine frühere Zeit datiert werden, etwa 1.000–
500 v. Chr.

Das Germanische lässt sich anhand der Namen einem Gebiet nördlich, öst-
lich und auch zu geringem Teil südlich des Harzes zuweisen. Aufgrund der 
1. Lautverschiebung und weiterer Prozesse darf seine Entstehung aus einem 

K A RTE 41. Älteste Siedlungsgebiete (Slavisch, Germanisch, Keltisch, Baltisch) nach 
Auskunft der Namen 



JÜRGEN UDOLPH

238 Acta L ingu i s t ic a L ithuan ica LXXVI

indogermanischen Dialektgebiet etwa in die Zeit um 500 v. Chr. datiert wer-
den. Vorgermanische Namen müssen ein höheres Alter besitzen und sind in 
eine Zeit von ca. 1.000–500 v. Chr. zu setzen.

Die Entfaltung des Keltischen aus einem indogermanischen Dialekt heraus 
dürfte im Westalpengebiet erfolgt sein, erste Ansätze können – ich weiß, wie 
strittig diese Datierungsvorschläge sind – für die Zeit um 1.000 v. Chr. ange-
nommen werden.

Das Baltische hat die geringsten geographischen Verschiebungen durchge-
macht, allerdings schrumpfte das ursprüngliche Siedlungsgebiet durch slavi-
sche Expansionen beträchtlich. Durch den Vergleich mit Gewässernamen in 
ganz Europa können wir aber annehmen, dass wir für für die Datierung der 
vorbaltischen Relikte mindestens bis 500–1.000 v. Chr. zurückgehen müssen.

Fassen wir diese Ergebnisse zusammen, so kommen wir – ich denke, das 
ist keine Überraschung – auf eine indogermanische geprägte Gewässernamen-
schicht, die in die Zeit um 1.000 v. Chr. in Mitteleuropa nachgewiesen werden 
kann und die mit einiger Sicherheit den Osten Frankreichs, Mittel- und Nord-
deutschland und das östliche Mitteleuropa geprägt hat. Es scheint aber möglich, 
noch einen Schritt weiter zurückzugehen.

Wir kennen in Europa Namen, die nur unter Zuhilfenahme ostindogerma-
nischer Appellativa (Indisch, Iranisch, Tocharisch) erklärt werden können und 
die beweisen, dass die Alteuropäische Hydronymie keiner westindogermani-
schen „Zwischenstufe“ angehört (so zeitlebens vertreten von H. Krahe und oft 
auch noch heute so aufgefasst). W.P. Schmid (1994: 129ff.) hatte dieses erkannt 
und anhand von Parallelen wie sindhu-/*sindhnā – Sinn, Shin, Shannon, indu- – 
Indura, Indus (Baltikum), vār(i)-, vār-, vairi- – Vara, Vaire, Verma, Warme, War-
menau, Wörnitz < *Varantia u.a.m., aδu – Adda, Oder, Attersee, -gau, dānu- – Don, 
Donau u.a.m. mit Recht gefolgert: „Die von der alteuropäischen Hydronymie 
vorausgesetzte einheitliche Gemeinsprache ist nichts anderes als das Indoger-
manische selbst“ (Schmid 1994: 129). Da die zugrunde liegenden Appellativa 
u.a. dem Altindischen und Altiranischen bekannt sind, diese aber den europä-
ischen Sprachen fehlen, muss angenommen werden, dass der Wortschatz, aus 
dem die europäischen Gewässernamen geschaffen wurden, den Schöpfern der 
indogermanischen Namen noch bekannt gewesen sind. Damit kommen wir bei 
einigen dieser Namen mit Sicherheit in das 2. vorchristliche Jahrhundert. Der 
Unsicherheitsfaktor liegt darin, dass wir nicht wissen, wann die einmal leben-
digen Wörter und Wurzeln aus den damaligen indogermanischen Dialekten ih-
re Produktivität aufgegeben haben. Es sei nochmals daran erinnert, dass dieses 
Verhältnis zwischen ostindogermanischen Wörtern und europäischen Namen 
seine Parallelen in nordgermanischen Appellativa in kontinentalgermanischen 
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Namen und in südslavischen Wörtern, die in Namen nördlich der Karpaten zu 
finden sind, hat.

Alles zusammengefasst darf daraus gefolgert werden, dass große Teile West-, 
Mittel-und Osteuropas von einem Netz indogermanischer Gewässernamen be-
deckt sind, an denen auch durch die appellativischen Entsprechungen die au-
ßer- und südeuropäischen indogermanischen Sprachen Anteil haben. Nicht 
übersehen darf man dabei, dass die Existenz eines Gewässernamens, der aus 
indogermanischer Zeit stammt, die ununterbrochene Besiedlung an den Ufern 
des Gewässers voraussetzt. Siedlungsunterbrechungen führen zu Namenverlust 
und zu Brüchen, wie wir sie im Süden Russlands und im Südosten der Ukraine 
beobachten können, wo sogar die größten Ströme dieses Gebietes wie Dnjepr, 
Djnestr, Südlicher Bug, Don und Wolga ihren Namen wechselten – vor allem im 
Unterlauf, also im Gebiet der Steppe und Halbsteppe. Die Frage nach den Rän-
dern der Alteuropäischen Hydronymie bleibt offen, jedoch kann eine Beurtei-
lung der indogermanischen Gewässernamen Europas nicht von ihrer Peripherie 
aus vorgenommen werden (in diese Richtung gehen Überlegungen von Unter-
mann 2009). Die Peripherie kann erst dann bestimmt werden, wenn die Ver-
hältnisse im Zentrum durchschaubar sind.

Für die Frage nach alten Siedlungsgebieten indogermanischer Stämme er-
gibt sich daraus vor allem, dass diese nur innerhalb des Verbreitungsgebietes 
der Alteuropäischen Hydronymie gesucht werden kann. Aus der einzelsprach-
lichen Zeit, die wir hydronymisch und toponymisch besser beurteilen kön-
nen, kennen wir kein Beispiel, dass sich eine indogermanische Sprachengruppe 
entfaltet hätte, ohne dass dieser Prozess nicht Spuren in der Namenlandschaft 
hinterlassen hätte. Das bedeutet für Thesen, die von einer indogermanischen 
Heimat etwa in Südrussland und der Ukraine (Gimbutas; Kurgan-Kultur) oder 
im Kaukasus ausgehen, dass Spuren einer von dort ausgehenden Wanderung 
des indogermanischen Kernvolkes nach Europa oder Kleinasien Spuren in der 
geographischen Nomenklatur hinterlassen haben müsste. Wie Jeder weiß, ist 
das nicht der Fall. Vielmehr weise ich erneut auf den sicheren Nachweis von os-
tindogermanischen Appellativen und Wurzeln in den Gewässernamen Europas 
hin: ein klarer Beweis dafür, dass die Wurzeln der in Europa und Asien behei-
mateten indogermanischen Stämme in Europa zu suchen sind. Ich wiederhole: 
die Nomenklatur Europas spricht dafür, dass die Ausbreitung indogermani-
scher Stämme von diesem Kontinent ausgegangen ist.

Um diese aus geographischen Namen gewonnenen Thesen sicherer zu ma-
chen und die von mir für wahrscheinlich gehaltene Heimat des Germanischen, 
Keltischen und Slavischen auch aus anderer Richtung zu bestätigen, bietet sich 
eine Disziplin an, die in der gesamten Diskussion um die indogermanische Hei-
mat bisher nicht die geringste Rolle gespielt hat: ich meine die Bodenforschung.
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Ich hatte die Erkenntnisse der Bodenkunde bereits oben bei dem Vergleich 
zwischen den germanischen -ithi-Namen und den Ertragsmesszahlen Nieder-
sachsens (Karten 29–32) herangezogen. Eine vor zehn Jahren publizierte Ver-
breitungskarte der Lössböden in Asien und Europa (Haase et al. 2007), die ich 
oben bei der Frage der Heimat slavischer Stämme schon erwähnt hatte, lässt 
erkennen, dass sich ein breiter Lössbodengürtel von China bis hin nach Frank-
reich quer durch Asien und Europa zieht. Wie ist dieser nun in Europa, speziell 
in dem Gebiet, in dem ich die alten Wohnsitze germanischer, slavischer und 
keltischer Stämme vermute, verbreitet?33

Dafür nutze ich eine ältere Karte der Lössgebiete in Europa, die aber im Er-
gebnis mit der neueren von 2007 übereinstimmt. In diese habe ich die nach 
meiner Ansicht nach ältesten Wohnsitze der germanischen, keltischen und sla-
vischen Sprecher eingetragen (Karte 42).

 33 Quelle: http://www.geographie.uni-stuttgart.de/seminare/lehrpfad/Pleistozaen/Loessseite.htm.

K A RTE 42 . Lössverbreitung in Mitteleuropa33
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Deutlich erkennbar sind die Löss-Bereiche des Leipziger Tieflands, der Mag-
deburger, Hildesheimer und Soester Börder sowie der Goldenen Aue südlich 
des Harzes. Es ist genau derjenige Bereich, der sich bei einer detaillierten Un-
tersuchung altgermanischer Orts- und Gewässernamen (Udolph 1994) als das 
Kontinuitätszentrum germanischer Namengebung herauskristallisiert hat. Die 
Funde in der Lichtensteinhöhle korrespondieren damit.

Ähnliches zeigt die Karte auch für den Grenzbereich Polens und der Ukrai-
ne. Auch hier, am Nordhang der Karpaten, decken sich Löss und älteste slavi-
sche Siedlungsgebiete in auffallender Weise. Die Bodenforschung stützt somit 
die namenkundlichen Ergebnisse.

Weniger eindeutig ist der Befund im Westalpenraum, wo wir keltische Alt-
siedellandschaften vermuten, aber bei der mutmaßlichen Heimat slavischer wie 
germanischer Stämme ist die Deckung mit guten Böden evident.

Daraus resultieren auch Gedanken zu der Frage, wie eigentlich die gewalti-
gen Expansionen – in dieser zeitlichen Reihenfolge – von Kelten, Germanen 
und Slaven zu erklären und zu verstehen sind. Da wir älteste geographische 
Namen mit guten und besten Böden in Verbindung bringen können, spricht 
vieles für die folgende These: gute Böden führen bei den vor 2.000–3.000 Jah-
ren lebenden und auf Ackerbau, Viehzucht, Fischfang und Jagd angewiese-
nen Menschen zu besseren Ernten, minimieren die allgemeine Mortalität und 
die Kindersterblichkeit und führen zu einem Bevölkerungsüberdruck, der nur 
durch eine allmähliche Ausbreitung der Siedlungstätigkeit gemindert werden 
kann. Durch die sich ausweitende Bevölkerung, die eine bestimmte Sprache, 
z.B. Urslavisch, Urgermanisch, Urkeltisch bzw. entsprechende Dialekte der-
selben, spricht, wird diese Sprache durch die höhere Bevölkerungszahl auf an-
grenzende Gebiete mit deren Bewohnern übertragen. Entsprechende Vorgänge 
sind durch den Vergleich mit bekannten Ausbreitungen und Überlagerungen 
von Sprachen auf andere leicht zu verstehen, man denke an die deutsche Ost-
siedlung mit Überlagerung westslavischer Stämme und deren Sprachen, der 
Slavisierung finnougrischer Stämme in Rußland und die Besiedlung Amerikas 
durch europäische Siedler mit deren Sprachen.

Von hier aus wage ich es erneut, die Bedeutung onomastischer Untersuchun-
gen für die Frage nach den ältesten Siedlungsgebieten zu unterstreichen und 
meine, dass diesem Zweig der Sprachwissenschaft wesentlich mehr Aufmerk-
samkeit zukommen sollte als bisher geschehen.

Ergebnisse der Untersuchung
1) Es gibt Gewässernamen, die in die Zeit der Entstehung und Entfaltung 

der indogermanischen Sprachen datiert werden können. Sie liegen in 
Europa.
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2) Die entscheidenden Prozesse der Entfaltung und Ausbreitung der indo-
germanischen Sprachen haben sich im Wesentlichen im Bereich der Al-
teuropäischen Hydronymie abgespielt. Dafür sprechen u.a. ostindoger-
manische Appellativa in europäischen Gewässernamen. Entsprechende 
Parallelen im Slavischen und Germanischen sind vorhanden.

3) Eine vorindogermanische Schicht ist in den Namen Mitteleuropas nicht 
nachzuweisen. Das ist überraschend, haben doch sicher schon Menschen 
dort gesiedelt, die keine indogermanische Sprache gesprochen haben. 
Ob dieses mit der Sesshaftigkeit indogermanischer Stämme, etwa im 
Gegensatz zum Nomaden- oder Halbnomadentum der früheren Bevöl-
kerung zusammen hängt, wage ich nicht zu beurteilen.

4) Die Siedlungen auch indogermanischer Stämme in den letzten Jahrtau-
senden vor Christus stehen in Verbindung mit guten und besten Böden. 
Dieses deckt sich – und das ist von erheblicher Bedeutung – mit der 
Streuung der alten Namen.

5) Die Rekonstruktion indogermanischer Grundformen basiert auf der 
Kenntnis der bekannten indogermanischen Einzelsprachen. Indogerma-
nische Gewässernamen sind aber auch in den „Lücken“ zwischen den 
indogermanischen Einzelsprachen bezeugt. Es ist daher zu erwarten, 
dass es zwischen den Grundformen der Namen und den Grundformen 
der indogermanischen Rekonstruktion Differenzen gibt.

6) Die alteuropäischen Gewässernamen besitzen ein eindeutiges Zentrum 
im Baltikum und in den baltischen Sprachen. Es spricht sehr viel dafür, 
darin nicht nur ein Kontinuitätszentrum (W.P. Schmid), sondern auch 
ein Ausstrahlungszentrum zu sehen.

7) Die Heimat der germanischen Stämme liegt innerhalb des germanischen 
Siedlungsgebietes, die Heimat der Slaven innerhalb des slavischen Sied-
lungsgebietes, die Heimat der Kelten innerhalb des historisch bezeugten 
keltischen Siedlungsgebietes. Es spricht alles dafür, dass dieses auch im 
Fall der mutmaßlichen Heimat der indogermanischen Stämme anzu-
nehmen ist. Daraus folgt:

8) Der Ansatz einer Urheimat der indogermanischen Sprachen in Südruss-
land, Kleinasien oder im Kaukasus ist aus namenkundlicher Sicht ent-
schieden abzulehnen. Die Heimat kann nur innerhalb der Alteuropäi-
schen Hydronymie gesucht werden. Diese ist klar auf Europa begrenzt. 
Alles zusammen genommen spricht alles für das Baltikum als Heimat 
und Ausgangsbereich der indogermanischen Expansion. 
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Indoeuropiečių genčių tėvynė  
ir paplitimas vardyno tyrimo šviesoje

SANTR AUKA

Jurgenas Udolphas, remdamasis onomastikos duomenimis, studijoje apibendrina per 
daugelį metų sukauptus indoeuropiečių genčių ir jų protėvynių tyrimų rezultatus. Jis daro 
svarbias išvadas, kurioms galima pritarti ar nepritarti, bet nepaisyti jų nederėtų. Autoriaus 
nuomone, Europoje telkiasi vandenvardžiai, datuotini indoeuropiečių kalbų radimosi ir 
vystymosi laikotarpiu. Lemtingi indoeuropiečių kalbų vystymosi ir plitimo procesai iš es-
mės vyko Senosios Europos hidronimijos ribose. Be kitų dalykų, tai rodo ir rytų indoeuro-
piečių kalbų apeliatyvai, glūdintys Europos vandenvardžiuose. Slavų ir germanų kalbose 
atitinkamų paralelių nesama. Vidurio Europos vardai nepaliudija pirmykščio indoeuropi-
etiškojo sluoksnio. Tai tikrai stebina, nes, be abejo, ten jau gyveno žmonės, nekalbėję jo-
kia indoeuropiečių kalba. Autorius nesiryžta spręsti, ar tai susiję su indoeuropiečių genčių 
sėslumu, palyginti su ankstesniųjų gyventojų klajokliškumu arba pusiau klajokliškumu. 
Pirmaisiais tūkstantmečiais prieš Kristų indoeuropiečių gyvenviečių radimasis glaudžiai 
susijęs su žemės kokybe. Tai akivaizdžiai patvirtina ir senųjų vardų paplitimas. Autentiškų 
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Heimat und Ausbreitung indogermanischer  
Stämme im Lichte der Namenforschung

indoeuropiečių lyčių atstatymas remiasi žinomų pavienių indoeuropiečių kalbų faktais. 
Indoeuropietiški vandenvardžiai paliudyti pavienėse indoeuropiečių kalbose. Todėl tikė-
tina, kad  tarp autentiškų vardų lyčių ir indoeuropietiškų autentiškų lyčių rekonstrukcijos 
esama skirtumų. Senosios Europos vandenvardžių centras vienareikšmiškai yra Pabaltijys 
ir baltų kalbos. Daug faktų byloja, kad ten būta ne tik kontinuumo (Wolfgangas P. Schmi-
das), bet ir vardų išplitimo centro. Tėvynės gali būti ieškoma tik Senosios Europos hidro-
nimijos žemėse, kurios yra Europoje. Germanų genčių tėvynė yra ten, kur gyveno germa-
nai, slavų tėvynė ten, kur gyveno slavai, keltų tėvynė ten, kur istorijos paliudyta gyvenus 
keltų. Darytina išvada, kad indoeuropiečių kalbų protėvynės susidarymas Pietų Rusijoje, 
Mažojoje Azijoje ar Kaukaze onomastikos požiūriu tikrai atmestinas. Apibendrinant gali-
ma teigti, kad indoeuropiečių ekspansijos tėvynė ir sklidimo sritis yra Pabaltijys.

Įteikta 2017 m. birželio 12 d.
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LINAS KONTRIMAS
Lietuvos Respubl ikos ku lt ū ros min i s ter i ja

Moksl in ių t y r imų k r ypt ys : istorija, komunikacija, filosofija.

INTEGRUOTAS KAITOS 
MODELIS. METMENYS I

ĮVADINĖS PASTABOS 

Aiškinti pokyčius yra įdomus ir rizikingas užsiėmimas. Dalis pokyčių gali 
būti apskaičiuojami. Taip veikia, pavyzdžiui, matematikos dėsniai. Dalis pa-
sikeitimų gali būti nuspėjami – todėl mus vilioja loterijos ir įvairūs stebuklai. 

Tačiau didžiausiais stebuklas – mūsų pačių gyvenimas. Jis sunkiai telpa į 
apskaičiavimus ir spėjimus. Dar didesnė nuostaba apima, kai pradedi mąstyti 
apie pokyčius, apimančius ne vieno žmogaus, o kartos, amžiaus, tūkstantme-
čio įvykius. 

Tokiu momentu nėra svarbiausias klausimas – kodėl. Šiuolaikiniam žmogui 
turi būti suprantama, kad viskas juda ir keičiasi. Juo labiau, kad jau prieš gerus 
du su puse tūkstančio metų išmintingas graikas Herakleitas skelbė – panta rhei, 
viskas teka. Laikas yra lyg upė, įvykiai nugarma didžiuliu srautu ir du kartus į 
tą pačią upę neįbrisi. 

Ir tikrai – daiktiškoji pasaulio laiko upė nuolat keičiasi ir nuteka. Į ją ne tik 
neįbrisi du kartus, tokio tikslo ir kelti sau neverta. Tačiau mūsų galvose ir sie-
lose esantis laikas, mintys, mąstymas, idėjos – visa tai yra visiškai kitokia upė. 
Po šią upę gali braidyti kiek tinkamas, turėk tik ūpo ir drąsos. 

Kodėl reikia drąsos? Todėl, kad čia svarbiausias kitas klausimas – kaip. Kaip 
gali būti taip, kad galiu kiek tinkamas įbristi ir išbristi iš šios paslaptingos, bet 
taip viliojančios upės? Dar daugiau – kaip viskas keičiasi? Kaip viskas susipina, 
lydosi, nutrūksta, vėl susijungia, pasikeičia, miršta ir vėl atsiranda? 

Klausimo „kas keičia?“ nekeliu sąmoningai. Lygiai taip pat, kaip savaime su-
prantamas atsakymas į klausimą „kodėl?“ – nes viskas juda, man taip pat aiškus 
atsakymas ir į klausimą, kas viską judina: dalis įvykių juda dėl žmogaus, dalis – 
dėl gamtos, dalis dėl Dievo valios. Čia jau valia kiekvienam apsispręsti, kas jo 
žmogiškojo pasaulio supratimo sistemoje yra pagrindinis judintojas.
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ISTORIJA IR KALBA

Beveik viską galima sutalpinti į chronologines lenteles. Kiekvienas veiksmas 
turi savo datą. Kiekvienas daiktas turi savo laiko pradžią ir pabaigą. Mes per 
savo gyvenimą stebime tūkstančius prasidėjimų ir pabaigų: gyvos būtybės, ne-
gyvos esybės ateina, pabūna ir išeina. 

Talpinimas į chronologijas yra nepamainomas istorijos mokslo užsiėmimas. 
Būtinas ir reikalingas. Apskritai mokslas žmogaus protui davė tam tikro stabi-
lumo, tvarkingumo ir ramaus žinojimo. Kartais net per daug.

Todėl rašydamas, kad tik beveik viskas yra sudėliojama į moksliškai tvarkin-
gą ir chronologiškai sudėliotą sistemą, kreipiu mintį ir į tai, kas tokiai sistemai 
nepasiduoda. Tai yra pati mintis, o dabar mano aptariamai temai svarbus ir ki-
tas esminis žodis – pokytis, kaita. 

Mes galime sakyti: šį dalyką sugalvojau tada ir tada. Bet ar tikrai? Ar nėra 
taip, kad sąmoningai suprastas dalykas tėra tik proceso pabaiga? 

Lygiai kaip ir istoriniai pokyčiai. Mes galime teigti, kad įvykis atsitiko kon-
krečią dieną. Bet pradėję ieškoti įvykio pradžios, aptinkame, kad pats įvykis tė-
ra proceso arba procesų finalinis momentas. O ir kitų procesų pradžia. 

Tokį reiškinių nepaklusnumą istoriniam šukavimui suvaldo žodis. Kalba yra 
nematerialus tiltas tarp to, ko dar nėra ir ko jau nėra. Gal net tiksliau būtų kal-
bai taikyti kitą, ne tilto metaforą: ji yra susitikimų vieta. 

TRYS TELKINIAI

Kas kalboje susitinka? 
Kalba leidžia sukaupti, užšifruoti ir iššifruoti informaciją apie fakto tiesas, 

teorijas ir mus pačius. Kitaip tariant, visas žinojimas, perėjęs asmens vidinį fil-
trą, iš konkrečių ir / arba abstrakčių faktų kuria pasaulio, savęs ir pan. suprati-
mo ir paaiškinimo teorijas. 

Vienos teorijos būna patikimos, patrauklios, visuotinai pripažintos, kitos gali 
likti labai lokalios ir itin subjektyvios – pavyzdžiui, mano čia pateikiamas inte-
gruotas kaitos modelis yra subjektyvus teorizavimas apie tai, kaip būtų galima 
paaiškinti pokyčius. 

Taigi kalboje ir per kalbą yra sujungiamos į vienį tam tikros reiškinių, aplin-
kybių sistemos. Pavyzdžiui, mes sakome „renesansas“, sakome – „skaitmeninis 
amžius“, sakome – „lietuvių kultūra“. Iš tiesų, šitaip sakydami, mes pavadina-
me tam tikrą sistemą, kuri turi ją apibūdinančius ir tik jai būdingus faktus, te-
orijas, turi asmenis, kurie pripažįsta tos sistemos išskirtinumą ir atskirumą bei 
unikalumą. 
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Vienos sistemos yra tapusios istorija, kitos – kuriasi dabar. Arba yra valingai 
kuriamos. Tai gali  būti daroma natūraliai, pozityviai, bet gali būti kaita vyk-
doma ir brutaliai, su jėga. 

Pirmo atvejo pavyzdys gali būti virtualių socialinių bendruomenių atsiradi-
mas ir plitimas. Antrą atvejį iliustruoja įvykiai Ukrainoje: sukuriama neegzis-
tuojanti „Novorosijos“ teorija, pritempiami arba sufalsifikuojami, sukuriami ją 
iliustruojantys faktai ir toks darinys per kalbą paleidžiamas į pasaulį. 

NEIŠVENGIAMA KAITA 

Žemiau pateiktame modelyje yra minimalistiškai pademonstruojamas inte-
gruotas kaitos modelis. Viskas pasaulyje susiję. Rodyklės yra kalbos sritis. Be-
je, kalbą aš suprantu ne tik kaip raides ir tariamus žodžius. Simboliai, ženklai, 
muzika man taip pat yra kalba. 

Integruotas kaitos modelis

Įteikta 2017 m. birželio 9 d.

LINAS KONTRIM AS
Kultūros ministerija
Jono Basanavičiaus g. 5, Vilnius, Lietuva
Kontrimas.linas@gmail.com
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PIETRO UMBERTO DINI
Pizos un iver s i te t a s

Moksl in ių t y r imų k r ypt ys : lyginamoji baltų kalbotyra, 
baltų kalbotyros istoriografija, prūsistika, vertimo mokslas.

TARP BALTISTIKOS IR 
BALTICITAS, ARBA UŽSIENIO 
BALTISTIKOS KLAUSIMAIS*

0. ĮVADINĖS PASTABOS

Šio teksto tikslas – aptarti baltistikos studijų raidą ir jos perspektyvas užsie-
nio (t. y. ne baltų šalių) akademiniame pasaulyje. Kaip paaiškės iš to, kas bus 
pasakyta, jau perspektyvoje slypi tam tikras iššūkis... 

Iš pradžių verta į praėjusių dešimtmečių baltistikos raidą pažvelgti iš bendro 
istorinio taško ir pamėginti glaustai apibendrinti – tarsi iš paukščio skrydžio – 
kas įvyko per šį laikotarpį.

Man regis, galėčiau teigti, kad baltistikos studijų likimas Europoje glaudžiai 
susijęs su pačios Europos likimu.

Vakarų Europos šalyse pastebimas bendras bruožas: baltistikos studijos rado 
atgarsį akademiniame pasaulyje kartu su Baltijos šalių nepriklausomybėmis. Juk 
ne atsitiktinai sutapo, kad tiek tarpukario metais, tiek praėjusio šimtmečio pas-
kutinį dešimtmetį akademinis pasaulis atkreipė dėmesį į baltistikos disciplinas. 
Taip įvyko daugelyje šalių. O per sovietinį laikotarpį šiose šalyse domėjimasis 
baltų kalbomis ir kultūromis akademinėje aplinkoje arba buvo visai žlugęs arba, 
geriausiu atveju, gyvavo sunkiai, baltistikos srityje dirbo pavieniai mokslinin-
kai. Kita vertus, Vidurio ir Rytų Europoje baltų kalbomis ir kultūromis buvo ir 
toliau domimasi, bet baltistika ten patyrė didelį ideologinį spaudimą.

Vidurio Europoje išskirtinis atvejis buvo Vokietija, ir nesunku suprasti, ko-
dėl taip atsitiko. Viena vertus, šios šalies ryšiai su Baltijos šalimis visada buvo 

 * Tekstas parengtas 2017 m. balandžio mėn. 6 d. Pasaulio lituanistikos (baltistikos) konferencijoje 
Lituanistika (baltistika) šiuolaikiniuose ugdymo procesuose plenariniame posėdyje perskaityto pra-
nešimo pagrindu. Konferencija buvo organizuota pagal ES SF finansuojamą projektą Užsienio 
baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas ir vyko Vilniu-
je, Lietuvos edukologijos universitete. Tekste sąmoningai išlaikomi žodinio pranešimo stiliaus 
bruožai. 



Tarp baltistikos ir balticitas, arba užsienio baltistikos klausimais

 Įžvalgos / Insights 257

stiprūs, jų negalima net lyginti su jokia kita Vakarų Europos šalimi. O kita 
vertus, kaip žinoma, būtent Vokietijoje ilgai neužgijo žemyno žaizdos. Tad bal-
tistika buvo puoselėjama tiek Demokratinėje Vokietijoje, tiek Federacinėje Vo-
kietijoje. Ir vienur, ir kitur – nors buvo primestos skirtingos ideologinės nuo-
statos – išliko senoji tradicinė vokiečių lyginamosios kalbotyros mokykla, kuri 
ypač pasižymėjo ir baltistikos tyrimuose.

Visiška išimtis buvo Jungtinės Amerikos Valstijos. Situacijos JAV negalima 
lyginti su Europa. Ten lituanistikos dėstymą universitetuose užtikrino bend-
ruomenių lėšomis įsteigtos baltistikos katedros (kaip yra buvę Čikagoje1 ir kaip 
turbūt bus Siatle).

1. KOKS GI ŠIANDIEN UŽSIENIO  
BALTISTIKOS VAIZDAS?

Man atrodo, kad pagrindinė užsienio baltistikos problema vis dar yra šios 
disciplinos struktūravimas ir vieta filologijos ir kalbotyros moksluose bei stu-
dijose, tai yra tam, kad baltistika (ir / ar kitos baltistikos studijos) būtų ar taptų 
savarankiška disciplina, reikėtų sukurti visas baltistikos studijų pakopas (baka-
lauro, magistro, daktaro). 

Būtų idealu, kad bent viena baltistikos katedra, siūlanti visas studijų pa-
kopas, būtų kiekvienoje baltistikos tradicijas turinčioje Europos šalyje. O kai 
kuriose šalyse, kur istoriniai ryšiai ir susidomėjimas ypač stiprūs, galėtų būti, 
žinoma, ir daugiau baltistikos katedrų. Tai – pabrėžiu – būtų idealu. Tačiau ir 
šiuo požiūriu situacija yra iš tiesų nevienoda. Mėginsiu ją susisteminti (nors bi-
jau kai ką pamiršti ar netiksliai pateikti). Atrodo, yra trys skirtingos geografinio 
struktūravimo zonos.

(1) Pirmajai zonai priklauso tos Europos šalys, kur baltistikos studijos yra (ar 
bent jau taip atrodo) daugmaž solidžiai struktūruotos ir turi ateities perspekty-
vų (kaip antai Švedijoje2, Suomijoje, Čekijoje, Vokietijoje, Vengrijoje, Lenkijoje 
ir gal kitur). Čia baltistikos disciplinos gali būti integruotos į indoeuropeistikos, 
slavistikos ar Šiaurės Europos arba į panašias BA ar MA studijų programas.

(2) Antrajai zonai priklauso tos Europos šalys, kur baltistikos studijos yra 
struktūruotos, bet baltistika tėra dėstoma kaip atskiras kursas (egzaminas), 

 1  Ilinojaus lituanistikos (baltistikos) istoriją ir dabartį apgvildeno Giedrius Subačius savo prane-
šime „Lituanistikos studijos Čikagoje“. 

 2  Iš Pėterio Vanago pranešimo „Baltų kalbų studijų Stokholmo universitete: istorija ir aktualijos“, 
beje, aiškėjo, kad ir Švedijoje situacija toli gražu nėra rožinė. 
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pavyzdžiui, kalbotyros bakalauro ar magistro studijų studentams. Tokia situa-
cija yra Italijoje3. Panaši, bet turbūt geresnė padėtis Prancūzijoje (įskaitant dės-
tymą prie INALCO)4. Šiuo metu taip pat gali būti dėstoma įvairiose BA ir MA 
studijų programose. Tačiau baltistikos studijų ateitis čia miglota, šioms studi-
joms gresia pavojus, ypač šitoje nuolatinių aukštojo mokslo reformų epochoje... 

(3) Trečiajai zonai priklauso tos Europos šalys, kur baltistikos studijos (dar?) 
nėra struktūruotos. Tokia situacija yra, pavyzdžiui, Ispanijoje. Bet šiandien, de-
ja, netgi ir tokias gana gilias baltistikos tradicijas turinčioje šalyje kaip Nor-
vegija baltistika jau nebedėstoma. Be to, dar yra šalių, kur baltistikos tradicijų 
nėra arba beveik nėra, pavyzdžiui, Slovėnijoje, Kroatijoje, Serbijoje, Graikijoje, 
Portugalijoje. Žinoma, tai nereiškia, kad baltistikos reikia kiekvienai Europos 
šaliai (nors būtų pageidautina). Ir taip pat nereiškia, kad šiose šalyse visai nėra 
specialistų ir žinovų: ten vyrauja spontaniška – vadinasi, para- arba peri-aka-
deminė – pasiūla: pavyzdžiui, įvairūs projektai, arba tyrinėjimus savarankiškai 
vykdo pavieniai mokslininkai ar mokslininkų grupės. Tačiau šiuos samprotavi-
mus galiu pabaigti džiugia gaida. Noriu paminėti atvirkščią reiškinį, vykstantį 
už ES ribų, Šveicarijoje, kur baltistikos studijas ketinama atgaivinti5.

2. BALTISTIKOS APIBRĖŽTIS

Vienas svarbus skiriamasis baltistikos baltų šalyse ir užsienyje bruožas yra 
turbūt tai, kad pastarosios stipriau jaučiamas apibrėžties poreikis. Užsienio bal-
tistiką reikia apibrėžti, kaip sakoma, tiek horizontaliai, tai yra lyginant ją su ki-
tomis filologijomis ir kalbotyromis, tiek vertikaliai, tai yra lyginant su Baltijos 
šalių baltistika ir savo šalyje.

Baltistikos samprata ir dėstymas pasaulio universitetuose buvo ir tebėra ne-
vienodas reiškinys, priklausantis nuo daugelio veiksnių. Normalu, kad dėsty-
mas nuolat kinta: keičiasi metodai, interesai, galų gale – mados. Tačiau, nepri-
klausomai nuo viso to, gal verta pasakyti, jog baltistai Baltijos šalyse ir baltistai 

 3  Iš Guido Mchelinio pranešimo buvo sužinota, kad lietuvių kalbos dėstymo situacija Parmos 
universitete taip pat kritinė.

 4  Dėkoju Hélène de Penanros už pastabas ir informaciją per konferenciją.
 5  Tam tikslui paskelbta konferencija Revitalizing Baltic Studies įvyks 2017 m. gegužės mėnesio 

pradžioje. Beje, priminsiu, kad 2008 m. pirmą konferenciją surengė Šveicarijos lietuvių ben-
druomenė drauge su Lietuvių kalbos institutu ir Vilniaus universitetu (Internationale Konfe-
renz zur litauischen Sprache und Literatur „Position und Bedeutung des Litauischen im euro-
päischen Kontext“, 4.–6.06.2008, Fribourg, Bern, Zürich).
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užsienyje dėl skirtingų tradicijų ir skirtingų auditorijų kartais nevienodai su-
pranta ir dėsto tą patį tyrimų objektą. 

Ar nebus taip, kad baltistai Baltijos šalyse ir baltistai užsienyje skiriasi tuo, kad 
vadovaujasi skirtinga baltistikos samprata, o gal ir kanonu? O skirtingu baltis-
tikos kanonu vadovaujamasi implicitiškai, netgi nesuvokiant ar ne itin kreipiant 
dėmesio į teorinius aspektus… Gal yra prasminga šia proga ir šioje konferenci-
joje iškelti klausimą, ar įmanoma fundamentinė baltistika? Ar yra prasminga 
svarstyti (ir gal mėginti nustatyti) tam tikrą bendrą baltistikos kanoną?

Kartu su šiuo kyla ir kitų klausimų, pavyzdžiui, ar baltistika kaip discipli-
na yra pakankamai aiškiai apibrėžta? Ir kiek yra, jei yra, tokių apibrėžimų? Ar 
nebus taip, kad į tokį svarbų klausimą – ir teorinį, ir taikomojo pobūdžio – dar 
nėra tinkamai atsakyta? Gali būti, kad apie šią problemą dar per mažai galvota, 
mąstyta.

Kiek baltistikos definicijų žinome? Pamėginau greitomis surinkti bent kele-
tą apibrėžčių iš leidinių, kurie buvo po ranka (bet į šią temą būtų verta gilintis 
daugiau).

Jānis Endzelīns, Ievads baltu filoloģijā (1945: 5):
 „Runājot tieši par baltu filoloģiju, var teikt, ka tai par pētījamo objektu ir 

tā baltu tautu gara darbība, kas izpaužas mutes vārdiem un rakstītos vai 
iespiestos tekstos, tātad senprūšu, leišu un latviešu valoda, literātūra (ar 
metriku) un mītoloģija, pie kam baltu filoloģija rauga izsekot baltu valo-
du, literātūru un ticējumu attīstības gaitai.“

Džakomas Devotas, Kvietimas į baltų filologiją (2004: 83 [iš italų k. vertė 
R. Klioštoraitytė]):

 „Pirmasis baltų filologijos uždavinys – apibrėžti baltų bendrystės sąvo-
ką ne kaip nejudančio medžio šaką, bet kaip nuolatos dinamiškai įsi-
tvirtinančią pusiausvyrą tarp priešingų srovių, kurios atsklinda iš įvairių 
pusių.“

Jonas Kabelka, Baltų filologijos įvadas (1982: 6): 
 „Viena iš tokių indoeuropiečių filologijos šakų yra ir baltų filologija, arba 

baltistika, kurios tyrinėjimo objektas yra baltų kalbos, baltų tautų litera-
tūros bei tautosakos ryšium su šių tautų istorija ir kultūros istorija.“

Rainer Eckert ir kt., Die baltischen Sprachen (1998: 5; Vorwort):
 „Die vorliegende Einführung in das Studium der baltischen Sprachen... 

verfolgt das Ziel, über die Sprachen an die einzigartigen Kulturen dieser 
Völker heranzuführen.“ 
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A[lgirdas] S[abaliauskas], Lietuvių kalbos enciklopedija (2008: 55):
 „baltistika, baltų filologija, – baltų tautų kalbų, literatūros ir tautosakos 

lyginamasis mokslas; plačiąja prasme – kompleksinė mokslo šaka, tirian-
ti baltų tautų istoriją, kalbas, literatūrą, folklorą (pagal tai, kurios baltų 
tautos istorija, kalba, literatūra ir folkloras tiriama, dar skirstoma į litua-
nistiką, latvistiką, prūsistiką).“

Kas yra bendra visose šiose apibrėžtyse? Viskas. Visose minėtose definici-
jose akcentuojama baltistikos arba baltų filologijos istorinė paskirtis, pirmiau-
sia indoeuropeistinė, į kurios akiratį įeina ir kalba, ir literatūra, ir mitologija, ir 
tautosaka ir istorija. Įdomu, kad terminas filologija čia vartojamas ir supranta-
mas maždaug kaip „kultūros visumos nagrinėjimas per kalbos prizmę“. Ir tokia 
yra (arba ilgai buvo) baltistikos studijose vyraujanti samprata – sprendžiant iš 
pateiktų definicijų – per gerą paskutinį pusšimtį. Nejaučiama (ar nebuvo jau-
čiama) jokio skirtumo tarp etikečių, tai reiškė, kad baltistika = baltų filologija, 
ir atvirkščiai. 

Ar tikrai šiandien taip yra? Ar galima, pavyzdžiui, teigti, kad baltistai ir 
šiandien yra taip pat ir daugmaž išprusę indoeuropeistai? Toli gražu ne visada. 
Ar galima, pavyzdžiui, teigti, kad baltistai domisi ne tik kalba, bet ir literatūra 
ir / ar tautosaka? Toli gražu ne visada taip yra. Ir turbūt seniau taip pat ne vi-
sada yra buvę. Iš tikrųjų pateiktos definicijos nubrėžia idealias disciplinos ribas. 

Vis dėl to šie samprotavimai duoda pagrindą kelti klausimą, ar „baltistikos“ 
ir „baltų filologijos“ etiketės šiandien dar suvokiamos sinonimiškai? Turbūt 
taip jau nėra. Kalbos vartosenoje jaučiamas tam tikras semantinis pakitimas, ir 
tai priverčia iškelti tokį klausimą. Beje, reiškinys labai įprastas kalbose. Gerai 
žinoma, kad žodžiai gyvena ilgiau negu sąvokos, tad tuo pačiu būdu (tai yra tuo 
pačiu žodžiu) vadiname jau pasenusias ar šiaip pasikeitusias sąvokas. Kiekviena 
kalba gali pateikti daug motyvacijos silpnėjimo, praradimo ar kitimo pavyzdžių. 
Man regis, kad tai vyksta (ar netgi jau vyko) ir su terminus technicus „baltistika“.

Nežinau, gal tai tik mano įspūdis. Būtų įdomu, jei gerbiami kolegos galėtų 
tai patvirtinti ar paneigti.

Pažvelkime dar į visiems žinomo tarptautinio žurnalo Baltistica nuostatas. 
1965 m. žurnalo pirmajame numeryje, trumpame „Redakcijos žodyje“ (p. 5) 
pristatomas ir apibūdinamas žurnalo tikslas:

 „Šiame leidinyje bus skelbiami straipsniai baltų kalbų fonetikos bei fono-
logijos, akcentuacijos, morfologijos, sintaksės ir leksikos klausimais, be 
to, bus skiriama dėmesio baltų kalbų tyrinėjimo metodikai, kontaktams 
su kitomis indoeuropiečių (ypač slavų) ir neindoeuropiečių kalbomis.“
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Kaip matyti, visų pirma buvo svarbu apibrėžti mokslo tyrimo barus, kurie 
bus dirbami – tai mokslinio darbo barus – vadinasi, visų baltų kalbų grama-
tikos ir žodyno barus. Tačiau gãli stebinti tai, kad nieko nebuvo parašyta apie 
tyrimų, kurie bus atliekami, metodus. Kodėl? Todėl, kad buvo savaime aišku, 
jog jie turėjo būti istorinio-lyginamojo, kalbų ryšių ir tarpfilologinio pobūdžio. 
Toks savaime suprantamas įsitikinimas, beje, aiškiau išskiriamas ir apibrėžia-
mas iš karto po „Redakcijos žodžio“ einančiame akademiko Kosto Korsako 
straipsnyje (p. 11):

 „...šiam leidiniui išpultų ir pareiga juo glaudžiau susieti šiandieninius 
baltistikos tyrinėjimus su tarptautinės lyginamosios kalbotyros aktualio-
siomis problemomis, o ypač su tomis filologijos mokslo šakomis, kurios 
jau iš seno turi gilią tradicinę sąsają su baltistika ir yra įnešusios svarų 
indėlį į baltų tautų praeities, kalbos bei kultūros tyrinėjimą.“ 

Šis ir dabartinis internetinio to paties žurnalo tikslas labai aiškiai skiriasi:
 „Žurnalas teikia pirmenybę istoriniams, lyginamiesiems ir tipologiniams 

baltų kalbų ir jų tarmių tyrimams, baltų ir kitų kalbų ryšių klausimams, 
baltų kalbotyros istoriografijai [...] Nuo 2006 metų žurnalas skiria dau-
giau dėmesio sinchroniniams dabartinių baltų kalbų tyrimams, įskaitant 
eksperimentinius, gretinamuosius ir taikomuosius darbus.“

Iš čia aiškiai matyti, kad svarstomos disciplinos suvokimas patyrė tam tikrą 
lūžį. Atrodo, kad mokslinis tarptautinis žurnalas pavadinimu Baltistica tarp sa-
vo tikslų vis dar įrašo istorinio pobūdžio tyrimų prioritetą, bet smarkiai pakei-
čia 1965 m. nuostatas ir įtraukia į savo mokslinius barus taip pat ir sinchroninio 
pobūdžio tyrimus. Lūžis registruojamas nuo 2006 m., nors patys pokyčiai pra-
sidėjo anksčiau. Taip atsitiko, kad per pastaruosius du–tris dešimtmečius daug 
daugiau sinchroninio pobūdžio tyrimų apie baltų kalbas paskelbta tiek Baltijos 
kraštuose, tiek ir už jų ribų.

Ar tai nėra de facto pripažinimas, kad „baltistikos“ sąvoka smarkiai pasikeitė? 
Sakyčiau, kad šiandien „baltų filologijos“ etiketė siejama tik su diachronija 

ir kalbos kitimo problemomis, ir galbūt būtent su ekdotikos (su tekstais susiju-
siais) tyrimais. Kita vertus, „baltistikos“ etiketė labiau lipdoma sinchroniniams 
ir tipologiniams tyrimo aspektams. Kaip bebūtų, ši „baltistika“ suvokiama la-
biau kaip postindoeuropeistinė (gal netgi postkomparatyvistinė) ir gal tipologi-
nė. Sakyčiau, kad „baltistikos“ etiketė šiandien sinonimiška „baltų kalbotyros“ 
etiketei.

Man atrodo, kad iš trinarės sistemos, vyravusios iki pastarųjų dešimtmečių, 
t. y.:
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• I)
hiperonimas:                           1. baltistika 
                       ↙       ↘
koiponimai:          2. baltų kalbotyra        3. baltų filologija       

formuojasi, o gal jau susiformavo, dvinarė sistema, t. y.:

• II)
hiperonimas: 1a.    baltistika  = 1b. baltų kalbotyra
                          ↓
             2.  baltų filologija

lingvistiškai kalbant, buvo pereita iš koiponimijos į meronimijos santykį.
Jau senokai Romanas Jakobsonas pabrėžė, kad Ferdinando de Saussuro dia-

chronijos ir sinchronijos dichotomija yra tik didaktinė fikcija, ji nėra reali. To-
dėl reikia žiūrėti, mano manymu, tik teigiamai į faktą, kad sinchroniniai tyri-
mai įtraukti į bendrąją šiuolaikišką „baltistikos“ sąvoką. 

Kai kuriems baltistams kelia šiek tiek nerimo, kad tradiciniai diachroniniai 
lingvistinai tyrimai beveik jau išstumti iš tos sąvokos ir nustumti į antrąjį planą 
kaip „baltų filologija“...

Tačiau manau, kad nepriklausomai nuo kiekvieno mokslininko teikiamos 
pirmenybės vienam ar kitam šios disciplinos suvokimui, turbūt turėsime pri-
prasti prie kintančios baltistikos sampratos... Turbūt pati mūsų mokslo šakos 
sąvoka turi tapti platesnė.

Beje, užsienio baltistams – daugiau ar mažiau sąmoningai – taip visuomet 
ir tekdavo interpretuoti „baltistiką“, nes jiems reikia kalbėti daugiau apie mišką 
negu apie atskirus medžius, – jiems būtina pateikti bendrą baltistikos studijų 
vaizdą ir neatskirti nuo filologijos ne tiktai kalbotyros, bet ir literatūros, mito-
logijos, vertimo bei kultūros istorijos. Atvirkščiai, baltistai Baltijos šalyse gali 
sau leisti „prabangą“ skaidyti discipliną į smulkesnes sudedamąsias dalis ir ši-
taip užtikrinti tyrimų pažangą. Ir vienas, ir kitas aspektas – svarbus ir naudin-
gas. Ir vienas, ir kitas požiūris gali kartu darniai sugyventi, nes iš jų susidaro 
tai, ką jau kitur pavadinau „mūsų bendroji balticitas“6. 

 6 Apie tai jau ne kartą esu samprotavęs panašiomis progomis, plg. KB, 2005, 11, 57–58; LZAVēs-
tis 2010, 64, 3./4., 132–134; BF, 2010 [2011], 19–1/2, 135–137).
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3. UŽSIENIO BALTISTIKOS  
ATEITIES PERSPEKTYVOS

Ypač užsienio baltistai privalo pasitelkti bendrosios balticitatis sąvoką, vadina-
si, tokį bendrą priklausymo pojūtį ir / ar jausmą, jungiantį Baltijos ir ne Baltijos 
šalių baltistus. Baltistika ir balticitas yra kaip du poliai, tarp kurių vyksta mūsų 
kaip baltistų dialogas tarp Baltijos šalių ir užsienio.

Užsienyje baltistikos studijų ir disciplinų likimas priklauso tiek nuo atskirų 
mokslininkų veiklos, tiek ir nuo atskirų užsienio universitetų politikos. Tačiau 
ne paslaptis, kad šiuo metu viso pasaulio universitetuose siauroms specialybėms 
gresia pavojus. Dar vieną kartą leiskite man čia pasitelkti Vokietijoje sukurto 
termino „orchidėjinės specialybės“ (vo. Orchideenfächer) retoriką, ir taip pat pa-
sakyti, kad būtent taip užsienyje baltistiką suvokia kitų (ypač „galingesnių“) 
disciplinų atstovai. Daug kas būtų patenkintas, jei dėstytume ne baltų filologiją, 
o kokį nors (sakyčiau, bet kokį) lingvistikos bendrąjį dalyką.

Apie tai reikia šnekėti ne apokaliptiškai, o blaiviai, objektyviai.
Šiuo metu ekonomikos sąlygos lemia visai naujo esminio skirtumo tarp Bal-

tijos ir užsienio baltistų atsiradimą ir apsunkina humanitarinių mokslų padė-
tį visur, baltų šalyse ir ne baltų. Tačiau, nors galima manyti, kad baltų šalyse 
nebus įvykdyta baltistikos savižudybė, užsienyje kyla rimta grėsmė baltistikai 
kaip disciplinai: ji gali išnykti, tada išnyktų ir jos ateities perspektyvos. Tokia 
grėsmė ypač matyti ten, kur baltistikos studijos nėra solidžiai struktūruotos, o 
ten, kur baltistikos tradicijų dar nėra, jos atsiradimas pasunkėja.

Savaime aišku, kad užsienio baltistikos ateities perspektyvos glaudžiai susi-
jusios su tęstinumo užtikrinimu. Tęstinumo klausimas darosi ypač aštrus, nes 
gali nebelikti pamainos, kai į emeritūrą pasitrauks dabartinė profesūra. Ir dar 
blogiau, pamainos gali nebelikti ne todėl, kad nebus deramai paruoštų jaunes-
nių specialistų, o vien todėl, kad nėra tinkamų mokslo politikos sprendimų. 
Toli gražu ne klestėti – gal išskyrus pirmosios zonos šalis – kitur Europoje bal-
tistikos studijos stengiasi išvengti bet kokio tipo „sumažinimo“ ir bent išlaikyti 
dabar esamą padėtį. 

4. IŠŠŪKIAI UŽSIENIO BALTISTIKAI 

Manau, aišku, kad užsienio baltistikos išlikimas ir palaikymas yra lygus pa-
ties baltų šalių baltistikos išlikimui ir palaikymui. Tai tik iš išorės gali atrodyti 
du skirtingi dalykai. O kaip žinoma, išorė yra apgaulinga.
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Tad kyla klausimas: ką reikėtų padaryti, kad galėtume išsaugoti baltistikos 
studijas? Neslėpsiu, lengviau įvardyti šias problemas, negu pasiūlyti priemonių 
joms išspręsti... Čia ypatingai naujo nieko nėra. Tačiau bent jau apsvarstyti pro-
blemas ir mėginti pateikti siūlymų būtina. 

Man atrodo, kad galėtų būti ne lemtingos, bet naudingos tokios priemonės:
• Rengti ir dėstyti bendrus kursus (vadinasi, stiprinti universitetų bendra-

darbiavimą ir kooperaciją) ir rengti jungtines daugiašales studijas bent 
nuo MA pakopos.

• Sukurti bendrą doktorantūros studijų projektą sujungiant įvairiose šalyse 
veikiančias baltistikos katedras; būtų idealu, kad bendradarbiautų visos 
katedros. Tam tikslui panaudoti kotutelos galimybes bei jau veikiančius 
tarptautinius susitarimus. 

• Pasiūlyti bendrą Europos daktaro laipsnį, siūlant pagal specialybes įvai-
rias šalių bendradarbiavimo galimybes.

• Skirti trumpalaikį arba ilgalaikį finansavimą baltistikos dėstytojams ir 
docentams, taip pat ir užsieniečiams, kad būtų užtikrintas dėstymas, jei 
vietinis universitetas negali ar nenori tam naudoti savo biudžeto.

Lengviau pasakyti, ko nereikia daryti, pavyzdžiui:
• Išvengti Europos Sąjungos projektų pinigų skyrimo užsienio universite-

tams negavus iš jų aiškaus pasižadėjimo perimti finansavimą po projekto 
pabaigos. Taip elgtis yra trumparegiška, nes gali būti tik pinigų švaisty-
mas (žiūrint iš ilgametės perspektyvos). 

Be to, užsienyje tikslinga stiprinti jau esančius baltistikos židinius, o ne ati-
daryti naujus centrus. Protingiau šiuo metu sutelkti energiją ir lėšas, o ne jas 
išbarstyti po truputį po visą pasaulį. O ten, kur vis dėlto įmanoma galvoti apie 
naujų centrų atidarymą, verta konsultuotis su seniau veikiančiais centrais, kur 
būtų galima rasti reikiamus ir jau kvalifikuotus darbuotojus.

5. PROJEKTAI7

Baigiant pranešimą norėtųsi viešai pagirti ankstesnio projekto Lietuva čia ir 
ten atliktus darbus ir ypač Lituanistinių studijų katedros ir projekto vadovę Lo-
retą Vilkienę už skaidrų, korektišką ir subalansuotą vadovavimą. 

Dabartinio projekto Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų 
institucijų bendradarbiavimo skatinimas (Nr. 09.3.1-ESFA-V-709-01-0002, ver-
tė 5,8 mln. eurų) veikla, suplanuota 2017–2023 m., apima tik mobilumą. Tai 

 7  Šis skyrius parašytas iš dalies remiantis Iljos Lemeškino pranešimu „Kur veda užsienio baltis-
tikos kelias?“, kurio tekstas taip pat skelbiamas šiame žurnalo numeryje.
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gali be reikalo dubliuotis su kitomis akcijomis (mat, kartais lieka neišnaudotos 
kvotos iš seniau pasirašytų ir galiojančių sutarčių tarp universitetų, ministerijų, 
Erasmus programos ir pan.) ir, svarbiausia, nesprendžia esminių centrų proble-
mų nei mokslinių reikalų, todėl užsienio centrams kyla klausimas apie dalyva-
vimo projekte prasmę.

Baltistikos centrams gyvybiškai reikalingas projektas, kuris užtikrintų jų 
normalų egzistavimą ir raidą8. Iki šiol tokio projekto nėra. 

Kiekvieno užsienio baltistikos centro poreikiai ir reikalavimai skirtingi. 
Idea lu būtų, kad užsienio centrai gautų biudžetą ir savo nuožiūra naudotų tą 
dotaciją specifiniams reikalams (etatiniams atlyginimams, lektoratui, knygų 
įsigijimui, išlaidoms darbui archyvuose, stipendijoms gabesniems studentams, 
lėšoms, pavyzdžiui, kopijavimo technikai įsigyti). 

Lietuvių pusė negali orientuotis užsienio universitetų aktualijose, t. y. ji ne-
gali žinoti specifinių centrų poreikių. Jos užduotis – tikrinti tikslinį finansų 
panaudojimą.

Ir galiausiai, ar nebūtų realu pagalvoti ir apie tarptautinės baltistų asociacijos 
steigimą, kuri, be kita ko, kuruotų ir globotų baltistikos studijų likimą įvairio-
se šalyse? Panaši asociacija iš tikrųjų yra AABS (nors tai nėra baltistinė orga-
nizacija siaurąja prasme). Mums turbūt labai prireiktų stiprios fundamentinės 
baltistikos asociacijos. Trumpai tariant – ir tarsiu paskutinį žodį – turbūt mes 
turime trokšti ir drįsti dar daugiau baltistikos! 

Įteikta 2017 m. balandžio 17 d.

PIETRO UMBERTO DINI
Pizos universitetas
Filologijos, literaturos ir kalbotyros departamentas
via S. Maria 36, 56126 Pisa
pietro.dini@unipi.it

 8  Šį poreikį, beje, aiškiai akcentavo per balandžio 8 d. apskritąjį stalą ne vienas konferencijos 
dalyvis.
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KUR VEDA UŽSIENIO 
LITUANISTIKOS KELIAS?*

Šio teksto pavadinimas baigiasi klaustuku, kuris verčia iškart prisipažinti: 
autorius į iškeltą klausimą atsakymo (optimistiško) neturi. Klausimas Kur ve-
da užsienio lituanistikos kelias? yra retorinis. Jis skatina apmąstymą ir bendrus 
pa svarstymus, kuriais buvo pasidalyta 2017 m. balandžio 6 d. konferencijoje 
Litua nistika (baltistika) šiuolaikiniuose ugdymo procesuose (Vilnius, LEU). 

Pradėti reikėtų nuo konkretesnių dalykų, t. y. nuo projekto Užsienio baltisti-
kos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas prie-
šistorės. Jaučiu pareigą prisiminti ir priminti tai, ko buvau liudininkas prieš 10 
metų. 2007 m. lapkričio 27 d. Vilniuje vyko didelė konferencija Baltistika pa-
saulyje. Tuometinė Lietuvos valdžia parodė išskirtinį palankumą ir susidomė-
jimą baltistikos likimu pasaulyje (to paties negalima pasakyti apie dabartinę). 
Galbūt taip nutiko ir dėl to, kad tuometinis LR prezidentas Valdas Adamkus 
buvo to plataus užsienio pasaulio ilgametis atstovas. Jis turėjo aiškų supratimą 
apie lituanistikos centro svarbą, jo ne tik praktinę naudą emigrantų gyvenime, 
pavyzdžiui, JAV. Prezidentas priėmė konferencijos dalyvius ir organizatorius, o 
susitikimo metu buvo pareiškęs: „Tik stiprios lituanistikos studijos Lietuvoje 
gali skatinti bendradarbiavimą su užsienio mokslo institucijomis ir lituanisti-
kos sklaidą pasaulyje.“ 

Konferencijai pasibaigus, regis, tą pačią dieną, 2007 11 27, įvyko pasitarimas 
ŠMM. Dalyvavo Jolanta Zabarskaitė, Grasilda Blažienė, Danguolė Mikulėnie-
nė (tuomet LKI buvo vienintelė Lietuvos institucija, kuriai rūpėjo baltistikos 
centrai, jų vidinės egzistencinės problemos; vėliau, kai buvo pradėtas skirti 
finansavimas, mumis besidominčių institucijų atsirado daugiau). Į pasitarimą 
atėjo Eugenijus Jovaiša, Zigmas Zinkevičius, Algirdas Sabaliauskas, kurie išsa-
kė savo aiškią poziciją. Buvo centrų atstovų. Prisimenu Pietro Umberto Dini, 

 * Tekstas parengtas 2017 m. balandžio mėn. 6 d. Pasaulio lituanistikos (baltistikos) konferencijoje 
Lituanistika (baltistika) šiuolaikiniuose ugdymo procesuose plenariniame posėdyje perskaityto pra-
nešimo pagrindu. Konferencija buvo organizuota pagal ES SF finansuojamą projektą Užsienio 
baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas ir vyko Vilniu-
je, Lietuvos edukologijos universitete.
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Kur veda užsienio lituanistikos kelias?

Vandą Kazanskienę, kitus. Būtent tada buvo apsispręsta dėl būsimo projekto, 
finansuojamo iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, kurio paskirtis būtų bu-
vusi padėti užsienio baltistikai išlikti ir klestėti. 

Baltistikos centrai, kaip ne rezidentai, negalėjo figūruoti kaip lėšų iš struk-
tūrinių fondų gavėjai, dėl to pagalbon buvo pakviestos Lietuvos aukštojo moks-
lo institucijos, kurios kaip tam tikras administravimo stogas turėjo „uždengti“ 
visą projektą. Kalba tą kartą buvo tik apie administravimą. Į galvą net neatėjo 
mintis, kad ta institucija (ilgainiui pasirodė, kad tos institucijos: dabar kalba-
ma apie vieną koordinatorių ir jo partnerius, t. y. kitus LR universitetus) turės 
savo konceptualių įžvalgų, savo norų, siekių ir savo sprendimais, kurie su cen-
trais mažai aptariami ir derinami, lems mums rūpimos veiklos planavimą bei 
realizavimą. 

Formalus Lietuvos institucijos(-ų) įtraukimas į projektą, kuris tą kartą atro-
dė neišvengiamas ir šiaip abipusiškai naudingas, nulėmė ir tebelemia projekto 
pobūdį: žiūrint iš užsienio kartais susidaro įspūdis, kad dėl mūsų (t. y. centrų) 
labo ir vardan mūsų gerovės tos institucijos susikuria veiklos patys sau. Taip 
atsitinka be mūsų žinios ir galimybės ką nors paveikti. Per 10 metų nebuvo 
surengta ne vieno pasitarimo su pasaulio baltistikos centrų atstovais, kuriame 
būtų buvę aptarti projekto įgyvendinimo konceptualieji aspektai, pavyzdžiui, 
ministerijoje arba su projekto koordinatoriumi bei jo partneriais. 

Tai juntama bendruose projekto apmatuose. Pagrindinis dabar deklaruoja-
mas tikslas – stiprinti bendradarbiavimą su LR mokslo ir studijų institucijomis 
bei dėstytojų mobilumą. Kyla klausimas: ar Lietuvos pusė yra supažindinta su 
tikrąja situacija užsienyje? Yra įvairių sutarčių tarp universitetų, tarp atskirų 
šalių ministerijų, mokslo akademijų, naudojamės Erasmus programa ir t. t. Tos 
sutartys, kurių visada buvo ir bus, numato atitinkamų kvotų mainams, kurios 
kartais likdavo ir lieka neišnaudotos. Ar tikrai verta šiai veiklai skirti tiek daug 
energijos ir lėšų (5,8 mln. eurų)? Žinoma, gera turėti galimybę atsiųsti gabesnį 
studentą, bet dabar ta pasiūla yra nepagrįstai išpūsta. Baltistikos centrai iš Va-
karų tiesiog neturi tiek daug studentų, o esami užsidirba savo studijoms, stu-
dijuoja antrą specialybę arba dar kitoje aukštoje mokykloje ir semestro metu 
negali bet kada išvykti į užsienį. Kitokia padėtis, kaip buvo pastebėta kitų kon-
ferencijų dalyvių, yra Gruzijoje ir kituose baltistikos centruose Rytų Europoje, 
kur susiduriama su kitokia studijų motyvacija ir kitu studento tipažu.

Taip pat nelengva sutikti su nuomone, resp. projekto siekiu, kuris užsibrėžia 
tikslą stiprinti užsienio baltistų bendravimą ir bendradarbiavimą su Lietuvos 
mokslo institucijomis. Ar tikrai atrodo, kad esamo bendradarbiavimo nepakan-
ka? Įvairūs mokslo projektai, kuriuose dalyvavo ir dalyvauja baltistikos centrų 
atstovai, turi savo ištakas, ritmiškumą, savo tvarkaraščius, kurių negalima veik-
ti, intensyvinti ar kitaip reguliuoti pagal dabar prasidėjusį bendradarbiavimo 
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skatinimo projektą. Vizitų į Vilnių grafikas yra ir visada buvo labai tankus ir 
be aptariamosios projektinės veiklos.

Kita rūpima veiklos sritis – kvalifikavimo kėlimo kursų rengimas. Tikslas 
kilnus, bet tų kursų 2012–2015 m. jau buvo tikrai daug. Užsienyje dirbantys 
lektoriai bei dėstytojai pagal savo kvalifikacijos lygį, atrodo, toli pranoksta sa-
vo kolegas, dirbančius Lietuvoje. Kiek galima važinėti į profesinio tobulėjimo 
kursus? Kartais reikia ir dirbti, tai yra taikyti savo patobulintas kompetencijas 
praktikoje, darbuose. 

Kalbėdami apie tuos darbus ir konkrečius mums rūpimus uždavinius, ga-
liausiai įstringame. Baltistikos centrai patys puikiai žino, ką, kada ir kaip jiems 
reikia (kartais ir būtina) daryti. Iniciatyva turėtų eiti tik iš jų (išskyrus gal tik 
tas vietas, kur baltistikos centrai dar tik formuojasi). Projekto formalieji tvarky-
tojai neturėtų turėti teisės savo nuožiūra spręsti, ko užsienio baltistikai reikia, o 
ko ne, nes jiems gal šiek tiek pritrūksta žinių apie baltistikos centrus pasaulyje, 
jų būklę ir poreikius. Lietuvos pusė turi kontroliuoti lėšų tikslinį panaudojimą. 
Tie anksčiau minėti darbai, kuriuos baltistikos centrai yra suplanavę ir kuriuos 
mielai atliktų, reikalauja kompetencijų ir lėšų, tačiau įgyta patirtis rodo, kad 
būtent šie darbai LR mokslo ir studijų institucijoms kažkodėl atrodo neįdomūs 
ir nereikalingi. Centrams rūpimi darbai, aktualūs studentų, doktorantų, dės-
tytojų, mokslo darbuotojų užsiėmimai, kurie užtikrintų centrų gyvavimą bei 
raidą, kitaip sakant, viskas, ką galima pavadinti centrų poreikiais, nuolat inten-
syviai kinta. Idealu būtų, jeigu apie projekte vykdomus reikalingus, t. y. mums 
naudingus, darbus iš Lietuvos teirautųsi – norėdami, kad projektas būtų gy-
vybingas, – bent vieną kartą per semestrą, o ne išimties ir skubos tvarka vieną 
kartą per dvejus metus prieš projekto pradžią.

Visa tai baltistikos centrų atstovams kelia esminį klausimą: ar verta susiklos-
čiusiomis aplinkybėmis pasilikti projekte ir koks bendra(darbia)vimo santykis 
ateityje turėtų būti tarp Lietuvos mokslo ir studijų institucijų ir baltistikos cent-
rų? Mat labai nesinorėtų matyti situacijos, kai dėl užsienio baltistikos centrų 
labo ir jų naudos (bet be jų žinios) tam tikra Lietuvos institucija arba užsie-
nio baltistams nelabai žinomas jai atstovaujantis asmuo tyliai sudaro „tinkamą“ 
veiklos planą, prie kurio vykdymo maloningai kviečiama prisidėti.

Įteikta 2017 m. balandžio 21 d.

ILJA LEMEŠKIN
Prahos Karolio universitetas
Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1, Czech Republic
ilja.lemeskin@ff.cuni.cz
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ALTLITAUISCHES 
ETYMOLOGISCHES 
WÖRTERBUCH  
(ALEW)
Hrsg. v. Wolfgang Hock et al. 

3 Bde. Hamburg: Baar, 2015, 1639 S. 
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Die jüngste Vergangenheit hat zu einer ungeahnten Vervielfältigung der 
Baltisten und am Baltischen interessierten Sprachwissenschaftlern zur 

Verfügung stehenden Hilfsmittel geführt. Nach der zweiten Auflage von Vy-
tautas Mažiulis‘ PKEŽ zum Altpreußischen, Wojciech Smoczyńskis SEJL (ein-
schließlich den Addenda Smoczyński 2008 und 2009) zum sprachepochenü-
bergreifenden Litauischen, welche den aktuellen Stand der Diskussion in der 
historisch-vergleichenden Sprachwissenschaft in verschiedenem Grade berück-
sichtigen, sowie dem datenreichen LKŽ, sind 2015 gleich zwei neue Wörter-
bücher erschienen, die das Baltische aus indogermanischer Perspektive be-
trachten. Zunächst Rick Derksens Etymological Dictionary of the Baltic Inherited 
Lexicon beim niederländischen Brill-Verlag und kurz darauf das unter Leitung 
von Wolfgang Hock in einer Arbeitsgruppe der Berliner Humboldt-Universität 
konzipierte, vorliegende Altlitauische Etymologische Wörterbuch im Hamburger 
Baar-Verlag. Während ersteres alle baltischen Sprachen systematisch abdeckt, 
ist letzteres sprachspezifisch.

Ein klarer Nachteil von V. Mažiulis‘ PKEŽ, W. Smoczyńskis SEJL und dem 
LKŽ ist ihre für viele Forscher, die keine Experten auf dem Gebiet der Baltistik 
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sind, schwierige sprachliche Zugänglichkeit, da sie nicht in allgemein bekann-
ten modernen Wissenschaftssprachen verfasst sind. Indogermanisten griffen 
deswegen bisher immer noch zuerst auf Ernst Fraenkels LEW zurück, welches 
an allen Ecken und Enden veraltet ist. Zumindest für die letztgenannte Gruppe, 
die verlässliche synchrone sowie historisch-etymologische Informationen zu li-
tauischen Wörtern für indogermanische Etymologien sucht, bietet das ALEW 
ein neues, unentbehrliches Hilfsmittel, das in großen Teilen das LEW ersetzen 
wird.

Die Vorbemerkungen sind kurz gehalten und führen in neun Seiten in Ge-
genstand und Ziel des Werkes, Lemmatisierung, Artikelaufbau, Zitierweise, 
das herangezogene Sprachmaterial sowie das Projekt und seine Mitarbeiter ein. 
Den uneingeschränkt größten Raum nimmt damit der eigentliche Wörterbuch-
teil (1323 Seiten) im ersten und zweiten Band ein. Beigefügt ist ein separater, 
dünnerer Band mit Verzeichnissen der abgekürzten Textquellen, einem Litera-
turverzeichnis und ausführlichen Indices für alle angeführten Sprachen. Abge-
rundet wird der dritte Band durch eine farbige Karte zur Verteilung der litaui-
schen Dialekte zu Beginn des 21. Jh.

Verzichtet wird, anders als in Derksen 2015, auf die Besprechung theoreti-
scher Hintergründe und linguistischer Vorannahmen, etwa zur Gültigkeit um-
strittener Lautgesetze, was dazu verpflichtet, bei strittigen Fragen in den Ein-
zelartikeln Stellung zu beziehen, Dem kommt das ALEW auch konsequent 
immer dann nach, wenn es von der Communis Opinio abweicht.

Dem Artikelkopf der einzelnen Lemmata folgen kurze grammatische Infor-
mationen und Bedeutungsangaben mit Zitaten aus den Originalquellen. Bei 
Erbwörtern folgen dem, markiert nur mit einem schwarzen Quadrat, zunächst 
baltische und slavische Kognaten in Aufzählung, dem anschließend verwand-
te Wörter anderer idg. Sprachen, in der Regel mit Angabe der uridg. Wurzel. 
In einem neuen Absatz folgt eine kurze bis mittellange Diskussion zu phi-
lologischen Fragen des altlitauischen und baltischen Materials sowie der ety-
mologischen Zusammenstellung, wobei vorrangig auf Probleme in Lautung, 
Morphologie und Semantik eingegangen wird. Der erste Abschnitt eines jeden 
Lemmas, der die ausführliche Darstellung des Primärmaterials mit Kontex-
ten sowie die Aufzählung der bsl. Kognaten bietet, ist dabei in einer größeren 
Schrift gedruckt als die folgende sprachhistorische Diskussion. Der daraus auf 
den ersten Blick entstehende Eindruck eines alit. Belegwörterbuchs mit zusät-
zlichen etymologischen Informationen im „Kleingedruckten“ entspricht jedoch 
nicht dem Fokus des Werkes und der Qualität der sehr guten Diskussionen und 
ist nur Platzgründen geschuldet.

Die Datengrundlage des ALEW bilden altlitauische Primärquellen, auf die 
in den Lemmata mit Siglen verwiesen wird. Als Altlitauisch gelten Texte, die 
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vor 1700 entstanden sind. Einbezogen wurden dabei die wesentlichen, durch 
Editionen zugänglichen Textquellen jener Epoche. Auf einige kleinere und 
noch nicht edierte Werke musste dabei verzichtet werden. Die zitierten balti-
schen Kognaten, die den einschlägigen Wörterbüchern und der Speziallitera-
tur entstammen, decken alle übrigen Sprachen des Zweiges ab und auch das 
Nehrungskurische wurde systematisch aufgenommen: Das Register führt über 
700 nehrungskurische Lexeme.

Vom Gros der etymologischen Wörterbuch hebt sich das ALEW durch die 
vorbildhafte Bearbeitung der synchronen und diachronen Semantik ab, wobei 
philologische Arbeit an den Primärquellen mit der Sprachgeschichte zusammen 
gebracht werden, wie der folgende Auszug zeigt: „In semantischer Beziehung 
ist wohl davon auszugehen, dass das auf blagnas ‘ungeeignet, nutzlos’ basieren-
de Verb sekundär auf die Beschreibung des Katerzustands eingeengt wurde, 
woraus dann ‘nüchtern werden’. Die allgemeinere Verwendung des Verbs vor 
dieser semantischen Spezialisierung ist offenbar direkt überliefert in MgT 13417, 
wo blagnyjimas zur Übersetzung von lat. levitas ‘Leichtsinn’ benutzt wurde“ (I 
119 s.v. blagnas).

Ebenso ist die Wortbildung, überall wo es den Autoren nötig erschien, 
konzise besprochen und oft mit Referenz auf das immer noch Maß geben-
de Standardwerk Pranas Skardžius (1943) versehen. Hier und da wird auf das 
Caland-System und den tomós-Typ der uridg. Substantive referiert, insgesamt 
bleibt die Beschreibung der spezifischen suffixalen Wortbildungssemantik je-
doch im üblichen und damit begrenzten Rahmen. Vorbildhaft in der Benen-
nung der beteiligten Morpheme und ihrer morphosemantischen Funktion ist 
der Eintrag zu árklas ‘Pflug’ (I 55), in welchem der Leser über die Varianz 
und Distribution der Suffixe mit der Funktion „Nomina instrumenti“ infor-
miert wird, sowie die Bildung von arklys ‘Pferd’ als Lexikalisierung einer mit-
tels Zugehörigkeitssuffix *io- gebildeten Ableitung. Durch die in den meisten 
Einträgen angeführte Beschreibung der eindeutigen, beobachtbaren morpho-
logischen Verhältnisse zwischen etymologisch verwandten Lexemen wird dem 
Nutzer eine hilfreiche Grundlage für weitergehende Forschung in diesem Be-
reich gegeben. Typisch ist eine Beschreibung wie sich s.v. balvà (I 91) findet: 
„Das nicht mehr gebräuchliche lit. Nomen und seine lett. Entsprechung ma-
chen den Eindruck einer o-stufigen Suffixableitung zum verschollenen primä-
ren Verb (vgl. zum Wortbildungsmuster Skardžius 1943: 377f.).“ Die mit Hilfe 
des ALEW leicht mögliche Sammlung dieser Fälle und Schichtung nach ihrem 
Alter könnte die noch nicht zur Communis Opinio gewordene Idee der fakul-
tativen Einführung einer o-Stufe bei Substantivierung eines (Verbal-)Adjek-
tivs des Typs uridg. *bh(e)rnó- ‘geboren’ (vgl. lett. bḗrns ‘Kind’) → urgerman. 
*bórno- (> got. barn) ‘Kind’ (vgl. Neri 2013: 198) auch für das Baltische stützen. 
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O-Stufe tritt schließlich auch sonst zur Bildung von baltoslav. Substantiven auf, 
vgl. aruss. zobь ‘Futter, Nahrung’ gegenüber dem vermutlich alte Verhältnis-
se wiederspiegelnden lit. žbiù ‘langsam essen, kauen’, falls das Nomen nicht, 
weniger wahrscheinlich, direkt vom Verb urslav. *zobáti gebildet ist.

Aufgrund der Beschränkung auf den (alt)litauischen Wortschatz konnten 
einige wenige interessante Fortsetzer urindogermanischer Erbwörter im Balti-
schen nicht abgedeckt werden, wie etwa apr. genno ‘Frau’ (uridg. *genh2-), lett. 
kurñs ‘taub’ (uridg. *kna-) und lett. dārgs ‘lieb, teuer’ (zu aksl. dragъ, russ. 
dorogój ‘id.’). In diesen Fällen kann der Forscher auf Derksens neues Etymo-
logical Dictionary of the Baltic Inherited Lexicon zurückgreifen, sofern das Wort 
in dessen weit unvollständiger Auswahl enthalten ist, sowie auf Konstantīns 
Karulis‘ LEV und das PKEŽ. In einigen Fällen ließen es sich die Autoren des 
ALEW jedoch nicht nehmen, auf sprachhistorisch wichtige Synonyme im Bal-
tischen, die aber ohne Kognat im Litauischen sind, hinzuweisen, z.B. lett. asins 
‘Blut’ (lettgall. asnis) s.v. kraũjas, dem große sprachhistorische Bedeutung als 
einziger baltischer und slavischer Fortsetzer von uridg. *h1ésh2-r/n- zukommt (I 
521), und apr. warsus ‘Lippe’ s.v. lit. lpa ‘id.’ (I 602), wofür im letzteren Fall im 
kleingedruckten Diskussionsabschnitt eine Übersicht über die verschiedenen 
baltischen Wörter der Bedeutung ‘Lippe’ gegeben wird. Obgleich zumeist keine 
weitere Etymologie angeführt wird, ist dies ein dem sprachhistorisch interes-
sierten Nutzer entgegenkommendes Vorgehen, da auf diese Weise gegebenen-
falls auftretende semantische Verschiebungen bei Wortersatz oder gegenseitige 
analogische Beeinflussungen untersucht werden können. 

Sofern die Wurzel im Alit. belegt ist, wird in der Regel auf alle relevanten 
Ableitungen in den anderen baltischen Sprachen verwiesen, auch wenn die-
se über keine exakte Korrespondenz im Lit. verfügen. Hier und da kann die 
Darstellung bei sprachhistorisch schwierigen Fällen wie lexikalisch früh ab-
gespaltenen Ableitungen einer Wurzel naheliegender Weise nicht erschöpfend 
sein. So sind die nicht im ALEW verzeichneten lett. gaļa ‘Fleisch’ und lettgall. 
gala ‘id.’ wohl am ehesten zu lit. gãlas ‘Ende, Ziel’ und damit der uridg. Wur-
zel *gelH- ‘quälen, stechen’ zu stellen; die Diskussion der unterschiedlichen 
semantischen Entwicklungen hätte jedoch den gegebenen Rahmen gesprengt.

Die Beschränkung auf das altlitauische Material hat dabei mehrere Vorteile: 
Zum einen ist es in der historisch-vergleichenden Sprachwissenschaft üblich, 
von der ältesten Sprachstufe auszugehen, da diese potentiell mehr Archaismen 
bewahrt hat und einer rekonstruierten Vorstufe noch am nächsten steht. Nun 
ist die Zeittiefe des Litauischen wie der anderen baltischen Sprachen nicht sehr 
groß, deswegen wiegt ein zweiter Grund stärker: So kann nämlich das Cor-
pus relativ vollständig abgedeckt werden und es bleibt Raum für die Bespre-
chung der einschlägigen Belege. Aus dem immer noch sehr umfangreichen 
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altlit. Corpus musste naturgemäß trotzdem eine Auswahl getroffen werden. 
Das ALEW hat dabei jene Lexeme ausgewählt, die von sprachhistorischem In-
teresse sind: „Aussagekraft für die historisch-vergleichende Sprachwissenschaft 
oder den speziell altlitauischen Sprachstand […] ferner kamen kulturhistori-
sche und quantitative Kriterien zum Tragen (geistesgeschichtliches und sach-
kundliches Interesse bzw. Häufigkeit und Verbreitung)“ (Einleitung: I 7). An-
ders als in dem auf rein indogermanistische Bedürfnisse zugeschnittenen Werk 
R. Derk sens wurde gemäß dieser Konzeption Lehngut systematisch berück-
sichtig, wenngleich es sich dabei um den Bereich handelt, bei dem kleinere 
Abstriche gemacht werden mussten. So vermisst der Leser einige Lemmata zu 
Lehnwörtern aus dem Slavischen, ohne dass dabei ersichtlich wird, warum ge-
rade diese nicht aufgenommen wurden, z. B. pukas ‘Volk, Heer, Gemeinde’ 
(vgl. Skardžius 1931: 183), welches im LEW s.v. besprochen wird und im Alit. 
gut bezeugt ist, z.B. BrBXXX. Das Fehlen ist umso erstaunlicher, da z.B. ãba-
zas ‘Lager, Heerlager, Heer’ (S. 17) aufgenommen wurde. Ein Interesse könnte 
der Nutzer an pukas durchaus haben, findet das Wort doch große Verbreitung 
in den balt. Sprachen und ist die Gebersprache nicht auf den ersten Blick er-
sichtlich. In allen aufgenommenen Lehnwörtern werden diese beiden Aspekte, 
innerbaltische Verteilung und Entlehnungswege, jedoch mustergültig bespro-
chen, soweit Platz und der der derzeitige Stand der Forschung es zulassen. Für 
die vielen Entlehnungen, die so früh sind, dass sie sich (noch) nicht eindeutig 
dem Polnischen oder Belarussischen zuordnen lassen, wird somit eine gute 
Ausgangslage für eine nötige, eingehendere Spezialuntersuchung geboten. Von 
sehr großem Gewinn für Baltisten ist wiederum der gebotene Überblick über 
die Bezeugung innerhalb des alit. Corpus inklusive, anders als in Fraenkels 
Wörterbuch, der Angabe der Erstbezeugung.

Indogermanisten, die keine ausgewiesenen Baltisten sind, hätten es sicher 
begrüßt, in einem Einleitungskapitel mehr zu theoretischen und methodischen 
Fragen wie der Rekonstruktion, z.B. des Urbaltischen bzw. Urbaltoslavischen 
zu erfahren, und ob diese überhaupt systematisch in indogermanistische Dis-
kussionen der baltischen Sprachgeschichte einzubeziehen sind. Es steht außer 
Zweifel, dass sich die Situation in diesem/n Sprachzweig/en schwieriger ge-
staltet als beispielsweise im Germanischen, für welches das EWAhd und Guus 
Kroonens Etymological dictionary of Proto-Germanic systematisch mit urgerm. 
Rekonstrukten arbeiten. Zwar gibt es in der Forschungsliteratur auch für je-
ne Ursprache keine Einheitlichkeit bezüglich Tiefe des Rekonstrukts sowie in 
vielen Einzelfragen, das hält jedoch nicht von der regelmäßigen Angabe dieser 
Ansätze ab. Rekonstruierte urbalt. Formen könnten eine hilfreiche Grundlage 
für den Vergleich der balt. einzelsprachlichen Entwicklungen bieten und im 
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Abgleich mit den Ansätzen R. Derksens, der durchgehend die Formen der Vor-
stufen rekonstruiert, bei der Fokussierung der Diskussion nützlich sein.

Die darüber hinausgehende Besprechung theoretischer Annahmen, z.B. 
über einzelne von den Autoren vertretene Lautgesetze und die Entwicklung 
des Akzentsystems, wie sie in Wörterbüchern der Leidener Serie, zu denen die 
genannten von R. Derksen und G. Kroonen zählen, in einem Einleitungska-
pitel diskutiert werden, haben gewiss ihren nützlichen Wert für diejenigen, die 
keine Experten für die baltischen Sprachen sind. Das ALEW ist jedoch auch 
ohne diese leicht konsultierbar, da ggfs. in der Diskussion auf problematische 
Annahmen verwiesen wird, wie etwa in I 617: „Wenn der Wurzelvokalismus -a- 
des Lat. mit Schrijver (1991: 454f.) lautgesetzlich aus uridg. *o /#m_ entstanden 
ist […]“ – dieses Lautgesetz verfügt schließlich außer im lat. Wort für ‘Meer’, 
lat. mare, über keine zweifelsfreien Zeugen. Als Ergänzung und theoretisches 
Gerüst zu aktuellen Annahmen in der historischen Grammatik des Baltosla-
vischen samt umfangreicher, inzwischen aber schon wieder etwas überholter 
Bibliographie, bieten sich dem Leser zusätzlich die beiden von ALEW-Heraus-
geber Wolfgang Hock verfassten Aufsätze Hock 2004 und Hock 2005 in der 
Zeitschrift Kratylos an.

Von großem Interesse für indogermanistische Fragestellungen ist das Balti-
sche besonders in den Aspekten, in denen es als ungewöhnlich altertümlich gilt. 
Nun ist bekannt, dass nicht alle Ablautstufen und andere Wortbildungsmuster, 
die im Baltischen bezeugt sind, direktes Erbe aus der idg. Grundsprache reflek-
tieren, sondern der Archaismus gerade darin besteht, diese Prozesse über eine 
lange Zeit als produktive Mechanismen bewahrt zu haben. Die große Stärke 
des ALEW ist hierbei, zunächst das innerbaltische Material an der Oberfläche, 
einschließlich Berücksichtigung aller dialektal abweichenden Formen, zu sich-
ten, abzuwägen und Vorsicht walten zu lassen, bevor das konkrete Derivat 
1:1 in das Urindogermanische übertragen wird. Zugleich führt der teilweise 
Verzicht auf die Angabe einer Entstehungsepoche für die betreffende Form zu 
einer Lücke der Darstellung, sodass es dem Nutzer überlassen bleibt, eine Ent-
scheidung zu treffen. Positiv hervorzuheben ist des Weiteren der zeitgemäße 
Einbezug von Neowurzeln aus light verb-Konstruktionen (vgl. z.B. I 331 s.v. 
girdti ← uridg. ger(H)- dheh1- ‘Kunde geben’), die gerade im Baltischen und 
Slavischen aufgrund der transparenten Morphologie lange Zeit neu gebildet 
werden konnten.

Aus dem Umfang des Werkes und seiner Bearbeitungszeit ergibt sich not-
wendigerweise, dass die unterschiedlichen, zu besprechenden Aspekte der Ge-
schichte eines Wortes gewichtet werden mussten. Bemerkenswert ist die weit 
überdurchschnittlich gute Behandlung der synchronen und diachronen Seman-
tik. Andererseits könnte mancher Leser zuweilen eine gründlichere Einordnung 
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der Kognaten vermissen. So wären hier und da mehr Angaben dazu möglich 
gewesen, welche Formen sich nach Abzug von Lautgesetzen exakt gleichen, wo 
Ableitungen voneinander auftreten und wo nur Wurzelverwandtschaft mit gän-
zlich anderer Derivationsgeschichte besteht. Als Beispiel zur Illustration hierfür 
sei alit. kraũjas ‘Blut’ gewählt: Lett. kreve ‘geronnenes Blut, Schorf’ erscheint 
formal wie eine Ableitung dazu (ein Transponat in das Vorurbsl. würde eine 
Ableitung mittels Suffix *-eh2 in kollektiver Bedeutung ansetzen), eine exakte 
formale Gleichung besteht jedoch zwischen alit. kraũjas und dem ved. Adjektiv 
kravyá- ‘blutig’, beide virtuell aus idg. < *kro(h2)-ó-. Daneben wird aksl. krъvь 
aufgezählt. Das ALEW will sich nicht genauer festlegen und stellt fest (I 521): 
„Eine andere Bildung zur selben Wurzel herrscht im Slavischen.“ In R. Derk-
sens Wörterbuch erfährt der Leser hingegen knapp, aber mit Positionierung zur 
Derivationsgeschichte: „The Baltic forms represent a derivative in *-o- of the 
root noun reflected in Slavic“ (S. 255). Das ALEW bietet stattdessen eine aus-
führlichere Besprechung der Semantik: So erfährt man hier, dass es sich beim 
alit. Lemma um das unmarkierte (i.e. generische) Wort für Blut handelt, wo-
durch dem am Wortfeld interessierten Lexikologen eine wichtige Information 
geliefert wird, sowie das Lettische die anzunehmende ältere Bedeutung ‘Blut 
außerhalb des Körpers’ reflektiert.

Ein die gesamte Sprache erschließendes etymologisches Wörterbuch kann 
dabei nicht alle denkbaren und in der Sekundärliteratur vertretenen etymolo-
gischen Ansätze abdecken, und so bleibt für die zukünftige Forschung noch 
ausreichend Raum, einzelne Verbindungen baltischer Lexeme zu potentiellen 
Kognaten innerhalb der Indogermania zu diskutieren, z.B. ob lit. keñkti ‘scha-
den’ (I 477) das sonst verschollene Primärverb zu gr. κακός, alb. keq (< uridg. 
*kk( )ó-), mit o-stufiger Substantivierung lit. kankà ‘Qual, Pein’ (I 447), dar-
stellen könnte. Ebenso wäre zu überlegen, ob mit der Sippe von lit. rkti, r-
kas ‘rauchen, Rauch’ (II 878) zwangsläufig eine Entlehnung aus dem Germani-
schen vorliegen muss, da der korrespondierende Konsonantismus aufgrund von 
Kluge-Formen in der germanischen Sippe (vgl. Kroonen 2013: 410 s.v. reukan 
~ rūkan) nicht sehr aussagekräftig ist und ein altes *k damit nicht gänzlich aus-
geschlossen werden sollte ist, sodass zunächst vorsichtiger eine Isoglosse zwi-
schen dem Baltischen und Germanischen konstatiert werden kann.

Eines der in lautgeschichtlich wie dialektgeographischer Hinsicht nach wie 
vor spannendsten Probleme ohne allgemein akzeptierte Lösung des Baltischen 
bzw. Baltoslavischen ist die uneinheitliche Entwicklung der urindogermani-
schen primären Palatale *k, *g, *gh. Auch in einem etymologischen Wörterbuch 
muss dieses Problem zur Sprache kommen und so verweist das ALEW bei allen 
betreffenden Wörtern auf die jeweilige Sonderentwicklung. Unter dem hierzu 
einschlägigen Lemma klausýti (I 503) findet sich dementsprechend auch ein 
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knapper Abriss der Hypothesen zur uneinheitlichen Vertretung von uridg. *kl- 
dieser Wortsippe, das im Baltischen und Slavischen mal als *šl- und mal als *kl- 
fortgesetzt ist: „Zu den bisher aufgestellten Hypothesen vgl. Stang (1966: 91f.). 
Kortlandt (2009: 29f.) rechnet im Anschluss an Meillet mit einer lautgesetzli-
chen Entwicklung uridg. *kl > urbalt. *kl vor dunklen Vokalen“ und schluss-
folgert zu recht: „Die dabei angenommene Verteilung der urbalt. *kl- und 
*šl-Reflexe findet allerdings im vorliegenden Material keine Stütze.“ Zusätzlich 
zu den zitierten Werken, die z.T. älteren Datums sind, hätte noch die ansonsten 
im vorliegenden Werk berücksichtigte jüngste Abhandlung zu diesem Problem, 
Reiner Lipp (2009), erwähnt werden können, der sich, auch unter Berücksichti-
gung des baltoslavischen Materials, für eine frühe nachgrundsprachliche Neu-
erung der Satem-Dialekte durch Phonologisierung kontextsensitiver Allophone 
vor Vordervokal zu phonologischen Palatalen ausspricht. Die Idee einer wellen-
förmigen Ausbreitung der Satemisierung, die den Nordwesten nicht mehr zur 
Gänze erreicht hätte, wird in rezenter Literatur auch, implizit, auch in EWAhd 
(IV, 1254) s.v. huof angesprochen: „[…] wenn uridg. *k als westsatemsprachli-
ches *k für zu erwartendes *s eingetreten ist“, wobei die Terminologie auf Ar-
beiten des Baltisten Harvey E. Mayer zurückgreift.

Der oben bereits genannte Verzicht auf die systematische Rekonstruktion 
urbaltischer und urbaltoslavischer Formen könnte auf den ersten Blick den Le-
ser verleiten, anzunehmen, die Autoren würden eine je gemeinsame Vorstufe 
ablehnen. Der genauere Blick auf die Diskussionen des dargebotenen Materials 
zeigt jedoch, dass durchaus, überall wo es den Verfassern in ihrer Argumen-
tation notwendig erschien, Laut- und Bedeutungswandel sowie Wortbildungen 
und Neowurzeln in die entsprechenden Ursprachen datiert wurden. Es wurde 
auch nicht grundsätzlich darauf verzichtet, urbsl. Formen anzugeben, so konn-
te Rezensent folgende Rekonstrukte beobachten: urbsl. *beršd(i)ā ‘fruchtbar, 
trächtig’ (N.Sg.f. eines Adjektivs, I 109), *dero- ‘Holz’ (I 196), *atiat- ‘wach 
sein’ (I 410), *kara- ‘Stier, Bulle’ (I 461), *modl- ‘bitten’ (I 633), *sun ‘mit’ (II 
986), *tins- (II 1102). Häufiger wird noch, den üblichen Konventionen folgend 
auf „vorurbaltoslavische“ Rekonstruktionen und Prozesse zurückgegriffen, 
wenn es sich um eine spätgrundsprachliche oder früheinzeldialektale Neuerung 
handelt. Urbaltische Formen sind ebenfalls mit einiger Häufigkeit angeführt, 
wenn auch, anders als in Derksen 2015, nicht durchgehend.

Das ALEW hat aus der Vielzahl der bei der Erstellung einer solchen Ar-
beit zu berücksichtigenden Aspekte bei begrenztem Raum wie bereits dar-
gestellt sehr gut entschieden und es kann nur individuellen Vorlieben ent-
sprechen, über das Gebotene hinausgehende Angaben zu vermissen. Da nicht 
im Fokus des ALEWs und der meisten seiner Nutzer, sind frühe Entlehnun-
gen baltischer Wörter in andere Sprachen kaum verzeichnet. Als naturgemäß 
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wichtigste frühe Kontaktsprachen neben dem Slavischen erweisen sich die ost-
seefinnischen Sprachen, die zu verschiedenen Zeiten im Austausch mit dem 
baltischsprachigen Raum standen, vgl. der nach der Distribution der Wörter 
geschichtete Überblick bei Seppo Suhonen (1988). Aufgrund des z.T. hohen 
Alters dieser Entlehnungen könnten sie jedoch durchaus auch für die Vor- und 
Frühgeschichte des Baltischen sowie für kulturgeschichtliche Aspekte von In-
teresse sein und es wäre wünschenswert, wenn diese in zukünftigen Arbeiten 
mit entsprechendem Fokus berücksichtigt würden. Auch wenn die Menge der 
Entlehnungen bei Weitem nicht die des Germanischen im Finnischen erreicht, 
übertreffen einige sie aber noch an Alter. Die letzten dem Rezensenten be-
kannten Arbeiten zum Einfluss des Baltischen auf diese Nachbarsprachen sind 
Lars-Gunnar Larsson (2001) und Petri Kallio (2008), von denen erstere dar-
legt, dass einige baltische Entlehnungen ins Saamische keine Spuren finnischer 
Lautwandel, aber frühe saamische  Entwicklungen zeigen, z.B. nordsaam. suo-
ldni ‘Tau, Nebel, Dampf’ (finn. halla ‘Frost’) zu lit. šalna etc. ‘Frost’ oder nord-
saam. suoidni ‘Heu’ (finn. heinä ‘id.’) zu lit. šienas etc. ‘Heu’, sodass sie entweder 
direkt aus dem Baltischen oder über eine unbekannte dritte Sprache gegangen 
sein müssen – und das jedenfalls zu einem sehr frühen Zeitpunkt. Der konse-
quente Einbezug dieses Lehngutes in Handbücher indogermanischer Sprachen 
wäre schließlich auch eine willkommene Handreichung für Finnougristen.

Kleinere Fehler bzw. Inkonsistenzen sind bei einem Werk dieses monumen-
talen Umfangs unvermeidbar, aber doch in erfreulich geringer Zahl anzutreffen. 
Um zu belegen, dass es sich dabei nur um kleine Details handelt, seien ein paar 
Beispiele aufgeführt:

(II 1019): „[…] eine unabhängige Vṛddhi-Ableitung direkt von uridg. *kḗrd 
~ *kd- snt. ‘Herz’.“ – Hier hätte der Klarheit willen angegeben werden sollen, 
dass nur der schwache Stamm der Ausgangspunkt der Ableitung sein muss.

(II 1291): Russ. zoród ist einmal fälschlich zórod notiert.
(II 1291): „Nichtübereinstimmung in der Aussprache des Velars“ (und öf-

ter) – gemeint ist hier mit dem ungewöhnlichen Terminus „Aussprache“ die 
genaue phonetische Natur (stimmhaft/stimmlos o.ä.).

Uneinheitlichkeit herrscht bei der Notierung im folgenden Fall: „Ken-
tum[-Entwicklung/Dublette]“ bzw. „Satem-[“ (I 25 s.v. akti, 28 s.v. akmuõ, 
29 s.v. aksómintas, 30 s.v. akúotas, -a, 63 s.v. ãšutas, 116 s.v. biñgti) gegenü-
ber „centum-“ (II 1014 s.v. šaũkti und 1021 s.v. šérti) (soweit vom Rezenten 
beobachtet).

Wie sofort ersichtlich, handelt es sich dabei um sehr marginale Punkte, die 
kaum der Erwähnung wert sind und die Benutzung des Werkes in keiner Weise 
beeinträchtigen.
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Das Fazit muss nach allem Gesagten uneingeschränkt positiv ausfallen. Wir 
haben es hier mit einer bedeutenden Erweiterung der Hilfsmittel für die For-
schung am Altlitauischen und der Etymologie des Baltischen zu tun, welches 
durch seine gründliche Aufbereitung des Materials und Vorsicht in der Bespre-
chung der Sprachgeschichte profitiert, wofür Wolfgang Hock und seinem Team 
großer Dank gebührt.

Es ist dabei zweifelsohne von Vorteil, dass R. Derksens Etymological Dictio-
nary of the Baltic Inherited Lexicon und das ALEW fast parallel erschienen sind, 
da sie so keinen Bezug aufeinander nehmen und jedes seine eigene Betrach-
tung vortragen kann, die sich öfter decken, aber gerade bei Differenzen interes-
sant werden. Wer sich sprachhistorisch mit dem Litauischen und den baltischen 
Sprachen im Allgemeinen befasst, hat nun also das Glück, aus einem größe-
ren Fundus an einschlägigen, zeitgemäßen das für seine Zwecke passende aus-
zuwählen und im besten Fall alle in Frage kommenden Werke zu konsultieren, 
da sie sich gegenseitig ergänzen und wo sie Gleiches besprechen, verschiedene 
Perspektiven und Meinungen zu Worte kommen lassen. Spätestens durch das 
ALEW dürfte nun die Beachtung des baltischen Zweiges der indogermanischen 
Sprachfamilie noch weiter und gebührend der zur Zeit regen baltistischen For-
schung wachsen, da der reiche Fundus an Etyma und Wortbildungsmustern für 
jeden vergleichenden Indogermanisten eine wahre Fundgrube ist. Schließlich 
handelt es sich auch um ein wichtiges Werkzeug für philologische Arbeit an 
alit. Texten.

In Anbetracht der unterschiedlichen zeitlichen und personellen Kapazitäten, 
kann das ALEW in seiner Gründlichkeit und Abbildung des aktuellen Standes 
der indogermanistischen Sprachwissenschaft auf einer Stufe mit Mayrhofers 
Etymologisches Wörterbuch des Altindoarischen und dem Etymologischen Wörter-
buch des Althochdeutschen gestellt werden. Es wäre wünschenswert, wenn das 
Werk in einer Onlineform zugänglich gemacht und erweitert würde; zumindest 
aber wäre eine laufend aktualisierte Übersicht zu Addenda (und ggfs. gering-
fügige Corrigenda) sehr hilfreich, z.B. im Hinblick auf durch neue Texteditio-
nen erschlossenes neues alit. Sprachmaterial sowie weitere slavische Lehnwörter.
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Švelnių spalvų viršelis su rudeniniu peizažu ir antraštė Lietuvių tarmių kaita 
XXI a. pradžioje: Lenkijos lietuvių šnektos yra šios monografijos „vizitinė kor-

telė“ – nurodytu laiku nurodytoje vietoje kinta kalba, rudenėja. 
Lietuvos ir Lenkijos kalbininkių kolektyvas susibūrė seniai lauktam darbui – 

sisteminiam Lenkijos šnektų aprašui. Politiniai, ekonominiai, socialiniai poky-
čiai sparčiai keičia lingvistinį pasaulio vaizdą, tad svarbu kuo greičiau fiksuoti 
kalbas ir tarmes, ypač paribių kalbinę situaciją. Pasiremdamos kelis dešimtme-
čius rinktais Lenkijos lietuvių šnektų faktais bei jų interpretacijomis, įvairiais 
garso, vaizdo ir rankraščių archyvais ir 2014–2016 m. pačių rengtų ekspedicijų 
duomenimis, autorės ryžosi įvairialypiam šnektų tyrimui – nuo sociogeolin-
gvistinės analizės, kalbos archaizmų ir inovacijų identifikavimo iki aptariamųjų 
šnektų raidos ir prognostikos.

Talpus ir dalykiškas monografijos įvadas pristato skaitytojui tyrimo objektą, 
tikslą ir uždavinius,  tiriamąją medžiagą, tyrimo metodus, aktualumą ir reikš-
mę. Tyrėjos nusprendė derinti modernius ir tradicinius dialektologijos meto-
dus. Pirmą kartą tiriamosioms šnektoms pritaikė daugiadimensį prognostinių 
tarmėtyros tyrimų modelį, pagal kurį: „1) tirtos atrankos būdu numatytosios 
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kalbinės šnektų ypatybės; 2) išanalizuota kalbinė aplinka; 3) apibendrintas vie-
tinės kalbos (ir kalbų) vertinimas tiriamųjų respondentų požiūriu“ (20 p.). Tar-
minę medžiagą kalbininkės rinko anketinių apklausų ir interviu metodais, o ją 
analizavo inovatyviais geolingvistikos, sociolingvistikos ir perceptyviosios dia-
lektologijos metodais – „kompiuterinio kartografavimo, mentalinių žemėlapių, 
sociolingvistinių kintamųjų, statistinės analizės ir kt.“ (20 p.). Šnektų kalbinei 
sistemai ir raidai aprašyti remtasi tradiciniais lietuvių kalbotyros metodais – 
deskriptyviniu, istoriniu lyginamuoju, formalizacijos ir kt. 

Pirmajame dviejų dalių skyriuje „Lenkijos lietuvių šnektų radimosi, sklai-
dos ir raidos prielaidos: socioistorinis, sociokultūrinis ir demografinis konteks-
tas“ pateikiama plati istorinė, politinė, ekonominė, sociokultūrinė, demografinė 
tiriamojo ploto panorama. Pirmoje dalyje „Lenkijos lietuvių šnektų istoriniai 
kontekstai“ trumpai perbėgama seniausia šio krašto istorija nuo jotvingių lai-
kų iki XX a. pabaigos. Antrame skirsnyje „Punsko ir Seinų apylinkių lietu-
vių bendruomenių sociokultūriniai ir demografinės struktūros parametrai ir 
jų dinamika“ detaliai analizuojama XXI a. pradžios sociodemografinė situaci-
ja – gyventojų skaičius 2001 ir 2015 m., lietuvių skaičius 2002 ir 2011 m., ly-
ties, amžiaus, išsilavinimo parametrai, švietimo įstaigos, gyventojų užimtumas, 
kaimų infrastruktūra. Skyrius gausiai iliustruotas informatyviomis lentelėmis, 
žemėlapiais, nuotraukomis.

Antrasis skyrius „Lenkijos lietuvių šnektos ir jų ribos“ pristato Lenkijos lie-
tuvių šnektų inventorizacijos raidą nuo pirmųjų Rusijos mokslo akademijos 
ekspedicijų XIX a. viduryje. Analizuojami ekspedicijų, pirmųjų tarmių tyrimų 
rezultatai, dzūkavimo interpretacijos (aptariami Frydricho Kuršaičio, Antano 
Baranausko, Antano Salio, Eduardo Volterio tyrimai), svarstomi jotvingiškojo 
substrato reliktai (tiesa, jotvingiškų priebalsių s, z interpretacija laikytina lap-
sus calami, 71 p.). Itin detaliame trečiajame skirsnyje „Lenkijos lietuvių šnektų 
ribos geolingvistiniu požiūriu“ pakaimiui aptariamos lietuvių šnektų ribos nuo 
seniausių fiksacijų, kartografuojami skirtingų chronologinių sluoksnių plotai, 
gretinami ir verifikuojami prieštaringi duomenys, pristatoma naujausia 2014–
2016 m. ekspedicijose identifikuota demografinė situacija – stipriausi ir be-
nykstantys lietuvių kalbos ploto geografiniai objektai. Šis skirsnis natūraliai 
derėtų prie pirmojo skyriaus antrosios dalies, tačiau autorės, matyt, turėjo ar-
gumentų pateikti juos atskirai.

Trečiasis skyrius „Lenkijos lietuvių šnektų bruožų variantiškumas ir kaita“, 
pats didžiausias (175 p.), skirtas kalbinei šnektų analizei. Skyriaus pavadinimu 
akcentuojamas metodologinis principas ne tik fiksuoti fonetines ir morfolo-
gines ypatybes, bet ir parodyti jų variantus, brėžti raidą. Skirsnyje „Būdin-
gieji fonetikos požymiai“ pristatomos ryškiausios vokalizmo ir konsonantiz-
mo ypatybės, fiksuojamos dviejose Lenkijos lietuvių tarmėse – pietinių vakarų 
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aukštaičių ir vakarinių pietų aukštaičių. Ekspedicijų duomenimis patikslintame 
pietinių vakarų aukštaičių plote išlaikyta ilgųjų ir trumpųjų balsių opozicija, 
tebeturimi mišrieji dvigarsiai an, am, en, em ir ilgieji senieji balsiai ę, į, žodžio 
pradžioje vietoj e tariamas a, kietinami priebalsiai, sporadiškai kaitaliojami s, z 
ir š, ž ir t. t. Vakariniai pietų aukštaičiai skiriasi nuo vakarų aukštaičių istori-
nių balsių ą, ę atliepimu ų, į, nekirčiuotų ilgųjų balsių trumpėjimu iki pusilgių, 
dzūkavimu, stipria priebalsių depalatalizacija. Gretinamos ir vertinamos kitų 
tyrėjų – Tamaros Buch, Wojciecho Smoczyńskio, Michalo Hasiuko, Kazimiero 
Garšvos – sudarytos fonologinės balsių sistemos, dzūkavimo, priebalsių depa-
latalizacijos priežastys ir interpetacijos. Konstatuojama, kad XXI a. pradžioje 
šnektų vokalizmas ir konsonantizmas intensyviai kinta, abi šnektos panašėja, 
taigi formuojasi nauji tarminiai dariniai, geolektai, veikiami viešosios lietu-
vių ir lenkų kalbos. Antrajame poskyryje išsamiai aptariama Lenkijos lietuvių 
šnektų prozodijos tyrimų istorija, detaliai nagrinėjama dabartinė akcentuacijos 
sistema, pokyčiai ir jų priežastys: kirtis, priegaidė, linksniuojamųjų žodžių visų 
kamienų kirčiavimo variantai ir polinkiai, tarpusavio poveikis, variantiškumo 
priežastys. Trečiasis skirsnis skirtas Punsko ir Seinų šnektų gramatinei sistemai 
aptarti vis dar mažai lietuvių kalbotyroje taikomais natūraliosios morfologijos 
principais. Pasirinkta aptarti, autorės žodžiais, tik tris kalbos dalis – daiktavar-
dį, įvardį, veiksmažodį, bet jos neabejotinai yra svarbiausios, problemiškiau-
sios, geriausiai reprezentuoja kiekvienos kalbos gramatinę sistemą. Daugiausia 
dėmesio skirta daiktavardžių gramatinėms kategorijoms ir jų raiškos varian-
tiškumui. Empirika išmaniai klasifikuojama – baltiškos ir lietuviškos kilmės / 
nelietuviškos kilmės ir hibridinės darybos daiktavardžiai, moteriškosios / vy-
riškosios giminės daiktavardžių fleksijos, gretinami trijų skirtingų laiko pjūvių 
duomenys – 2013–2016 m., 1988–1989 m. ir 1971–1983 m., jie lyginami su 
gretimų tarmių faktais, vertinamas kamienų stiprumas, produktyvumas, išsa-
miau aptariami vietininkai – inesyvas ir iliatyvas (adesyvas ir aliatyvas išnykę). 
Iš įvardžių aptariami morfologiškai reikšmingiausi – asmeniniai participiniai ir 
neparticipiniai, konkretieji ir kokybiniai demonstratyvai. Aptariamųjų šnektų 
veiksmažodžio asmenavimo sistemai būdingi tie patys struktūriniai požymiai 
kaip ir kitose lietuvių tarmėse ir bendrinėje kalboje. Empiriniai duomenys rodo, 
kad tebevartojamos bendraties formos su -tie, dominuoja būtojo dažninio laiko 
formos su -dav- greta seniau plačiai vartotų būtojo kartinio laiko formų su tam 
tikrais prieveiksmiais arba priesagų -(d)inėti vedinių.  Tebevartojamos, nors ir 
pavienės, atematinės esamojo laiko formos (3 a. galūnė -ti kartais apibendri-
nama ir 1 bei 2 a. kaip žemaičiuose!). Pateikiamos tariamosios, liepiamosios 
nuosakos, sangrąžinių veiksmažodžių, infinitinių formų paradigmos. Pastaro-
siose nėra būtojo kartinio ir dažninio laiko formų. Dar pateikiami struktūri-
niai veiksmažodžių tipai. Dėl pačios klasifikacijos principų ir atskirų pavyzdžių 
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galima būtų diskutuoti. Antai veiksmažodis leñda, liñdo, ls(tie) nepagrįstai pri-
skiriamas 3-iam pogrupiui, esamajame laike turinčiam intarpą; púola, púolė, 
pùl(tie) kažkodėl turi intarpą (?) (264 p.), 8-o ir 9-o pogrupių charakteristika 
neatspindi pateiktųjų veiksmažodžių struktūros – veiksmažodžio kráuna, króvė, 
kráut(ie) šaknies vokalizmo santykis nusakytinas kitaip (266 p.), siùva, siùvo, 
siūti – supainiotas bendraties ir būtojo laiko vokalizmas (266 p.) ir kt. Ma-
no galva, nepriesaginių veiksmažodžių kamienų klasifikacija per smulki, paini, 
nežinia ką teikianti. Ko gero, natūraliosios morfologijos principai čia pritaikyti 
kiek per tiesmukai… Priesaginių veiksmažodžių klasifikacijoje vertėtų pagal-
voti apie garsėti ir varinėti tipų atskyrimą, veiksmažodis dėlioti nelabai dera prie 
kitų priesagos -oti vedinių (268 p.). 

Apibendrinant kalbinės šnektų analizės skyrių, kurio du paskutinieji skirs-
niai beveik pretenduoja į atskiras mokslines studijas, norisi pasidžiaugti dė-
mesiu kalbinių reiškinių kaitai, variantiškumui, pokyčių priežastims, chrono-
loginiams ir arealiniams gretinimams, interferencijos reiškiniams – naujam 
žvilgsniui į Lenkijos lietuvių šnektas.

Sodrus ir naujoviškas ketvirtasis skyrius „Lenkijos lietuvių šnektų gyvybin-
gumo prielaidos: bendruomenių ir vartotojų veiksnys“ matuoja ir prognozuoja 
tiriamųjų šnektų gyvybingumą pagal tris svarbius parametrus – sociokultū-
rinius tinklus, jaunimo nuostatas tarmės atžvilgiu ir Lenkijos lietuvių šnektų 
vaizdą mentaliniuose žemėlapiuose. Sociokultūriniams tinklams nustatyti au-
torės naudojo interviu metodą, parodžiusį, jog stipriausia infrastruktūra, aukš-
čiausiu socialiniu prestižu, gyventojų gausumu išsiskiria Punskas ir Seinai su 
gimnazijomis, licėjais, kitomis mokyklomis, vaikų darželiais, administracinė-
mis įstaigomis, muziejais, kultūros centrais, įvairiomis organizacijomis. So-
ciokultūrinių tinklų žemėlapiai (41 pav. ir 42 pav.) rodo įvairiopų ryšių kryptis, 
bendruomenių atvirumą / uždarumą. Etninės tapatybės laipsnį atspindi lin-
gvistinis peizažas. Tyrėjos nustatė, kad viešieji užrašai dažniausiai būna dvikal-
biai – priklausomai nuo objekto, pirmauja viena arba kita kalba. Kaip gimtąją 
tarmę vertina jaunimas, parodė 2013–2015 m. anketiniu ir interviu metodais 
apklaustų Punsko licėjaus mokinių ir Lietuvos bei Lenkijos aukštosiose moky-
klose besimokančių studentų atsakymai. Paaiškėjo, kad namuose dažniausiai 
kalbama lietuviškai, rečiau pramaišiui lietuviškai ir lenkiškai. Iš lietuviškai kal-
bančių šeimose dauguma kalba tarmiškai, dzūkiškai, bet ne tik namuose – tar-
miškai kalbama ir solidarumo ar net instrumentiniame domene. Mokiniai ma-
no, kad verta mokėti abi kalbos atmainas – bendrinę kalbą ir tarmę, nes ji esanti 
gimtoji, krašto paveldas, savita ir išskirtinė. Bendrinė kalba laikoma prestižine, 
būtina komunikavimui su visais lietuviais. Trečiame skirsnyje pristatomi tar-
mių vaizdinius atskleidžiantys mentaliniai žemėlapiai, sudaryti pagal percep-
tyviosios dialektologijos metodiką. Apklaustieji Punsko Kovo 11-osios licėjaus 
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10–11 klasių mokiniai tarmes pieštiniuose žemėlapiuose nurodė įvairiai: vie-
ni skyrė tik gimtųjų apylinkių centrą Punską, kiti – dzūkų tarmę, apimančią 
Punsko apylinkes Lenkijoje ir Marijampolės, Alytaus ir Lazdijų ar Kalvarijos 
apylinkes Lietuvoje. Kiti skyrė žemaičius, vakarų aukštaičius, rytų aukštaičius 
ir dzūkus ir pan. Beveik pusė respondentų  nurodė žiną dvi tarmes – žemaičių 
ir aukštaičių, trečdalis tris – dzūkų, aukštaičių ir žemaičių, šeštadalis keturias – 
dzūkų, aukštaičių, žemaičių, suvalkiečių. Tarmiškai kalbantis žmogus moki-
niams asocijuojasi su tradicijų saugojimu, tautiškumu, patriotizmu, jis gyvena 
mažuose miesteliuose ar kaimuose, yra senas, taigi vertinamas stereotipiškai.

Penktasis skyrius „Pietų aukštaičių kvaziregiolekto formavimasis Punsko ir 
Seinų apylinkėse“, parašytas su gražia tyrėjo, klausiančio ir atsakančio, aistra, 
sumuoja tyrimų rezultatus ir identifikuoja naują tarminį darinį – pietų aukš-
taičių kvaziregiolektą, besiformuojantį tradicinės Punsko ir Seinų apylinkių 
šnektos, bevartojamos senosios kartos, pagrindu su bendrinių lietuvių ir lenkų 
kalbų elementais. Naujame regiolekte nyksta ryškiosios tarminės ypatybės. 

Išvados svariai reziumuoja atliktą kompeksišką tyrimą. Santraukos lenkų ir 
anglų kalbomis, neabejoju, užtikrins monografijos idėjų sklaidą ir Lietuvos ge-
olingvistikos mokyklos žinomumą. O kur dar lentelės, nuotraukos, paveikslai 
(rods, per šimtą), vizualizuojančios svarbiausius rezultatus, dvylika priedų apie 
gyventojų tautinę sudėtį ir kalbų vartojimą XIX a. pabaigoje, lietuviškiausius, 
tautiniu požiūriu mišresnius, suslavėjusius Punsko ir Seinų šnektų ploto kai-
mus įvairių šaltinių duomenimis, kuriais mokslininkės dalijasi su akademine 
bendruomene.

Šaltinių ir literatūros sąrašai darkart paliudija tyrimo profesionalumą: pa-
tikimi šaltiniai nuo pirmųjų fiksacijų, gausi tarpdalykinė mokslinė literatūra – 
empirikos tyrimų rezultatai ir teoriniai, metodologiniai opusai – leido moksli-
ninkėms parengti inovatyvią monografiją. 

Iucundi acti labores! (M. Tullius Cicero)

Įteikta 2017 m. kovo 15 d.

DALIA PAKALNIŠKIENĖ
Klaipėdos universitetas
Salomėjos Nėries g. 5, LT-92227 Klaipėda, Lietuva
dalia.pakalniskiene@gmail.com
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2017 m. pradžioje Lietuvių kalbos institutas išleido dar vieną patyrusios 
dialektologės Astos Leskauskaitės parengtą tarminį šaltinį – Seirijų 

šnektos tekstus su garso įrašų kompaktine plokštele. Ši knyga yra trečiasis auto-
rės sudarytas pietų aukštaičių patarmės tarminių tekstų rinkinys. Kaip kompe-
tentinga tarminių tekstų rengėja, A. Leskauskaitė mokslo bendruomenei ir pla-
čiajai visuomenei prisistatė prieš gerą dešimtmetį išleisdama gimtosios šnektos 
tekstus – Kučiūnų krašto šnektos tekstai (2006; 428 p.). Neilgai trukus, t. y. po 
trejų metų, pasirodė moksliniu brandumu pasižymintis pietinėms pietų aukš-
taičių šnektoms skirtas leidinys – Marcinkonių šnektos tekstai (2009; 384 p.). 

Pasidžiaugus naujausia iškilios pietų aukštaičių patarmės tyrinėtojos kny-
ga, tenka apgailestauti, kad ji yra gerokai mažesnės apimties nei pirmosios dvi 
(juolab kad publikuotinų Seirijų šnektos tekstų Lietuvių kalbos instituto Geo-
lingvistikos centro Tarmių archyve sukaupta nemažai, p. 33–34). Noras turėti 
kuo daugiau patyrusios dialektologės transkribuotų tekstų su komentarais, ma-
nyčiau, visiškai suprantamas. Juk autentiški tarminiai tekstai yra neįkainojamas 
šaltinis ne tik dialektologams, baltistams ar senųjų raštų tyrėjams, bet ir etno-
logams, etnografams, istorikams. Nors apimtimi recenzuojamoji knyga ir ma-
žesnė, parengimo lygiu ir mokslinėmis įžvalgomis ji tikrai nenusileidžia 2006 
ir 2009 m. A. Leskauskaitės publikuotiems tarminiams tekstams.

Knygos Seirijų šnektos tekstai struktūra iš esmės nesiskiria nuo bet kurio kito 
iki šiol išleisto tokio pobūdžio leidinio struktūros. Kaip įprasta, knygą sudaro 
pratarmė (p. 9–12), mokslinė studija (p. 13–88) ir šnektos tekstai (p. 89–251). 
Knygos pabaigoje dar įdėtas aiškinamasis žodynėlis (p. 252–265), transkrip-
cijos ženklų rinkinys (p. 266–268). Po jo publikuojamas šaltinių sąvadas 
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(p. 269–270), gana platus literatūros sąrašas (p. 271–282), santrumpų registras 
(p. 283–284) ir santrauka anglų kalba (p. 285–292). Prie knygos pridėta kom-
paktinė plokštelė, kurioje pateikiami daugumos knygoje publikuotų pasakojimų 
geros kokybės garso įrašai.

Mokslinę studiją, kurią autorė kukliai vadina įvadiniu straipsniu (p. 5), su-
daro keturi stambesni ar smulkesni skyriai: „Iš Seirijų krašto istorijos“, „Šnek-
tos tyrimai ir šaltiniai“, „XXI a. pradžios sociolingvistinė situacija“ ir „Šnektos 
plotas ir svarbiausios ypatybės“. Pirmajame skyriuje (p. 13–31) remiantis isto-
riniais šaltiniais gana išsamiai aptariama Seirijų krašto istorija nuo seniausiųjų 
laikų iki šiandienos. Čia pateikiama žinių ne tik apie krašto raidą lėmusias isto-
rines aplinkybes, bet ir vertingų duomenų apie XVII–XX a. Seirijų apylinkėse 
gyvenusių žmonių religines pažiūras, tautinę sudėtį ir kalbų vartojimą. Labai 
vertingi šio skyriaus 1 ir 2 lentelėse pateikti duomenys apie 1885 m. ir XIX a. 
pabaigos Seinų apskrities Metelių ir Seirijų valsčių gyventojus. Lyginamajai 
analizei, ypač ateityje, tikrai praverstų analogiška lentelė apie Seirijų seniūnijo-
je XXI a. pradžioje gyvenusius žmones, parengta pagal 2011 m. visuotinio gy-
ventojų ir būstų surašymo duomenis.  

Skyriuje „Šnektos tyrimai ir šaltiniai“ (p. 32–35) trumpai aptariami anks-
tesni Seirijų šnektos tyrimai, kurie, kaip teisingai nurodo autorė, yra „negausūs, 
fragmentiški“ (p. 32). Pagirtina, kad mokslininkė apžvelgia ne tik publikuotą 
tarminę medžiagą, bet ir pristato iki šiol neskelbtus rankraštinius ir garsinius 
šaltinius nurodydama jų saugojimo vietą. Kalbant apie įvairių ekspedicijų metu 
sukauptą dialektologinę medžiagą, ko gero, vertėtų pasakyti, kiek jos Lietuvių 
kalbos instituto Tarmių archyve dabartiniu metu turima iš viso (nurodytina 
bent gyvenamosios vietovės ir garso įrašų valandų skaičius). 

Trečiajame skyriuje (p. 36–44) bene pirmą kartą tokio pobūdžio leidinyje 
gana išsamiai apžvelgiama šnektos sociolingvistinė situacija – dabartinė tautinė 
Seirijų krašto sudėtis, gyventojų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes, kalbinės 
nuostatos ir kalbų vartojimas. Turint omenyje bendrą Lietuvos demografinę 
padėtį reikia sutikti su autore, kad „ateityje taip pat prognozuotinas tolesnis gy-
ventojų skaičiaus mažėjimas“ (p. 38). Tačiau palyginus 1 ir 2 schemose pateik-
tus identiškus duomenis apie Seirijų seniūnijos gyventojų skaičių pagal amžiaus 
grupes 2011 ir 2016 m. sausio 1 d. (p. 37–38), galima viltis, kad žmonių mažė-
jimas yra (ir ateityje, tikėtina, bus) ne itin spartus. Kita vertus, kyla tam tikrų 
abejonių dėl per kelerius metus visiškai nepakitusių statistinių duomenų (galbūt 
įsivėlusi korektūros klaida?). 

Moksliniu požiūriu ypač vertingas yra ketvirtasis studijos skyrius „Šnektos 
plotas ir svarbiausios ypatybės“, kurį sudaro keturi smulkesni poskyriai „Gar-
synas“, „Gramatinė sandara“, „Sintaksė“ ir „Leksika“ (p. 45–88). Šiame sky-
riuje aptariamos svarbiausios ir ryškiausios iki šiol mažai tirtos Seirijų šnektos 
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ypatybės, nurodoma aktualiausia lingvistinė literatūra. Būdama patyrusi fono-
logė, autorė pirmajame poskyryje labai tiksliai aprašo šnektos garsyną parink-
dama tinkamus pavyzdžius teiginiams pagrįsti (p. 46–56). Poskyryje „Kirtis ir 
priegaidė“ (p. 56–58) pateikiama duomenų ne tik apie kirtį ir priegaides, bet 
ir apie šnektos kirčiavimo sistemą, kuri, anot tyrėjos, „panaši į kitų vakarinių 
pietų aukštaičių“ (p. 56). Aptardama kirčiavimo sistemą, dialektologė atkreipia 
skaitytojų dėmesį į du pietų aukštaičiams, ypač pietvakarinėms ir vakarinėms 
šnektoms, būdingus dalykus –  linksniuojamųjų žodžių ir jų formų kirčio vie-
tos įvairavimą (akcentinius variantus) ir polinkį apibendrinti oksitoninio (resp. 
kilnojamojo) kirčiavimo modelį. Pastebėtina, kad akcentuacijos sistemai aptarti 
skirta beveik pusė nedidelės apimties poskyrio „Kirtis ir priegaidė“. Taigi au-
torė be reikalo pasikuklino ir susiaurino poskyrio pavadinimą nenurodydama, 
kad jame rašoma ir apie kirčiavimo sistemą.

Bene išsamiausias aptariamo skyriaus poskyris yra „Gramatinė sandara“ 
(p. 58–79), kuriame nagrinėjamos „kai kurios svarbesnės ir ryškesnės mor-
fologijos, žodžių darybos bei sintaksės ypatybės“ (p. 58). Iš visų kalbos dalių 
labiausiai išgvildentas daiktavardis – skaičiaus ir giminės kategorijos, linksnia-
vimo sistema ir deminutyvų daryba. Pagrindiniai dalykai nurodyti ir tinkamai 
išdėstyti aptariant ir kitas kalbos dalis – Seirijų šnektoje vartojamus įvardžius, 
veiksmažodžius, prielinksnius ir jungtukus. Norėtųsi kolegiškai papriekaištauti 
tik dėl trumpoko būdvardžio pristatymo (skirta vos puslapis teksto). Net ir su-
tikus su autorės pozicija, kad „Seirjų šnektos būdvardžių linksniavimo sistema 
ir daryba nesiskiria nuo kitų pietų aukštaičių, todėl aptartinas tik vienas kitas 
atvejis“ (p. 69), lieka neaišku, kodėl nenurodyta svarbiausia lingvistinė literatū-
ra. Juolab kad apie pietų aukštaičių būdvardžių linksniavimo sistemą, darybą ir 
įvairius vartosenos aspektus iki šiol rašyta ne vieno kalbininko (žr. Zinkevičius 
1966: 268, 272–273; Grumadienė 1994: 97–106; Mikulėnienė 1996: 150–151; 
Markevičienė 1999: 33; Lazauskaitė-Ragaišienė 2008: 94–104; Leskauskaitė 
2006: 53; 2008: 31–43; 2009: 55–57; Ragaišienė 2015: 274–308; 2016: 120–199 
ir kt.). Dar norėtųsi atkreipti dėmesį į priesagos -okas, -a būdvardžių akcentu-
aciją – tvirtagališkai kirčiuojamus vedinius didõkas, -a, baisõkas, -a, aštrõkas, 
-a (p. 69). Net ir pripažinus šiais atvejais galimą tvirtagalę priegaidę, lieka ne-
aiški išvardytų būdvardžių akcentinė paradigma. Vyriškosios giminės formos, 
tikėtina, liudija ketvirtąją kirčiuotę, tačiau neaišku, kaip kirčiuojamos moteriš-
kosios giminės formos – didokà (4 / 2 / 3) ar didóka (1)? Tokiais atvejais reikė-
tų nurodyti teikiamų pavyzdžių kirčiuotę ir paaiškinti kirčiavimo tendencijas. 
Juolab kad priesagos -okas, -a būdvardžiams pietų aukštaičių šnektose būdingi 
skirtingi akcentuacijos polinkiai. Pietinėse pietų aukštaičių šnektose aptariamų 
vedinių labiau paplitusios pirmosios kirčiuotės formos (plg. Leskauskaitė 2009: 
57). Pietvakarinėje ploto dalyje šiuos būdvardžius linkstama kirčiuoti pagal 
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trečiąją kirčiuotę (Leskauskaitė 2006: 54; Ragaišienė 2015: 291). Tik Punsko ir 
Seinų šnektose jie dažniau nei kitur kirčiuojami dvejopai, pvz.: gerókas, -à (3) / 
gerókas, -a (1), smarkókas, -à (3) / smarkókas, -a (1) ir kt. (Ragaišienė 2015: 290; 
2016: 167). Be to, čia dažniau nei kitų linksnių priesagoje ir galūnėje kirčiuo-
jamos moteriškosios giminės vienaskaitos vardininko formos (Ragaišienė 2015: 
291; 2016: 148).

Poskyryje „Sintaksė“ (p. 77–79) glaustai aptariamos pietų aukštaičiams 
būdingos prielinksninės konstrukcijos, kurių, kaip teisingai nurodžiusi 
A. Leskauskaitė, vienos yra paveldėtos iš seno, o kitos perimtos iš slavų kalbų. 
Daug įdomių ne tik pietų, bet ir kitiems aukštaičiams būdingų dalykų pateikia-
ma poskyryje „Leksika“ (p. 79–88). Iš tikrųjų autorei reikėjo perklausyti ne-
mažai garso įrašų ir peržiūrėti rašytinių šaltinių, kad taip išsamiai išnagrinėtų 
šnektoje vartojamus dialektizmus, skolinius, frazeologizmus ar palyginimus ir 
pateiktų tiek daug vartosenos pavyzdžių. Tik norėtųsi atkreipti dėmesį į vieną 
smulkmeną – mažiau patyręs skaitytojas gali ir nesuprasti, kokiais – leksiniais 
ar semantiniais – dialektizmais reikėtų laikyti teiginiui iliustruoti greta teikia-
mus kai kuriuos pavyzdžius, pvz.: užskùsti ‘išbarti’, pavydlùs, - ‘pavydus’, skru-
tnùs, - ‘darbštus, vikrus’, sudvejóti ‘sudvigubinti, du sudėti’ ir kt. (p. 80).

Įdomiausia, vertingiausia ir neabejotinai daugiausia autorės darbo ir moks-
linės kompetencijos pareikalavusi didžiausia knygos dalis – „Šnektos tekstai“ 
(p. 80–251). Leidinyje pateikti devynių vyriausiosios kartos atstovų pasakoji-
mai iš skirtingų gyvenamųjų vietovių –Seirijų, Paserninkų, Barčiūnų ir Sta-
tiškės – labai gerai pristato XX a. pabaigos Seirijų šnektą. Būdama patyrusi 
dialektologė, puiki dzūkų būties ir buities žinovė, A. Leskauskaitė tinkamai 
parinko įvairios tematikos tekstus, kurie labai gerai „atspindi vietos gyvento-
jų pasaulėžiūrą ir vertybes, tarminį identitetą, papročius, požiūrį į šeimą, kai-
mynus ir tautines mažumas, istorinius įvykius ir daugelį kitų dalykų“ (p. 34). 
Tokiu principu sudarytas nepriekaištingai sutranskribuotų tekstų rinkinys yra 
tikras lobis ne tik leksikos, morfologijos ar sintaksės, bet ir tarmių ir bendrinės 
kalbos, kalbų sąveikos tyrėjams. Iš tikrųjų profesionaliai atrinkta ir tinkamai 
pateikta medžiaga leidžia mokslininkams įvertinti įvairių kalbos dalykų raidą ir 
pokyčius. Kitaip sakant, rinkinyje publikuojama medžiaga teikia tyrėjams gy-
vosios vartosenos faktų apie probleminius kalbos dalykus, padeda atsakyti į kai 
kuriuos diskusinio pobūdžio klausimus. 

Iki šiol tarmių tyrėjams bene daugiausia klausimų ir neaiškumų kėlusi pietų 
aukštaičių patarmės, ypač vakarinės ir pietvakarinės jos dalies, akcentuacija – 
ilgųjų balsių [u·], [i·], [ẹ·] / [·], [ɔ·] / [ọ·] / [o·] ir poliftongų [ie], [uo] priegaidžių 
skyrimas bei linksniuojamųjų žodžių variantiškumas (kirčio vietos ir priegai-
dės įvairavimas). Ypač daug mokslininkų diskutuota ir rašyta pirmuoju klausi-
mu. Mokslinėje literatūroje pastaraisiais metais kaip ir įsigalėjusi nuomonė, kad 
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dzūkai ne visuomet skiria ilgųjų balsių ir poliftongų [ie], [uo] akūtą ir cirkum-
fleksą, esama abiejų priegaidžių niveliacijos požymių (plačiau žr. Leskauskaitė 
2004: 180–194 ir ten min. lit.). Šiuo požiūriu labai vertingi A. Leskauskaitės 
atlikti Seirijų šnektos tyrimai, kiek pakoreguojantys ankstesnes mokslininkų 
prielaidas. Autorė teigia, kad ilgųjų balsių ir poliftongų [ie], [uo] „priegaidę sun-
ku nustatyti tada, kai, pavyzdžiui, dėl krintančios intonacijos, ypač žodžio ga-
le, minėtini garsai tariami trumpesni. Tuomet žymima vidurinė priegaidė (ˢ). 
Kitais atvejais tvirtapradė ir tvirtagalė priegaidės tariamos aiškiai“ (p. 58). Dar 
reikėtų pridurti, kad vidurinė priegaidė (ˢ) tekstuose gana nuosekliai žymima ir 
atitrauktinio kirčio atvejais, pvz.: kɔ.p·stus, bl·nus, pitus, gr·na, r·žɛs ir kt. (p. 
116, 118, 123, 150, 225). Pripažinus, kad Seirijų šnektos atstovai gana gerai ski-
ria aptariamų garsų priegaides, kyla klausimas, kaip reikėtų interpretuoti tokius 
akcentuacijos atvejus – pudαi, vαik·tẹ.(s), kúolαi, kaim·nu. / kαim·nu., åuliẽ-
na, s·ki., namúosa / nαmuõsα, riebalúose / rıebaluõse, ·ras ir kt. (116, 128, 136, 
141, 181, 175, 191, 195, 226, 213). Neabejotina, kad ilgųjų balsių ir poliftongų 
[ie], [uo] tvirtapradę ar tvirtagalę priegaides autorė žymėjo atsižvelgdama į pa-
grindinio tono kryptį ir intensyvumą. Taigi aptariamais atvejais, ką patvirtina 
ir mokslininkės parengti tekstai, reikia kalbėti ne apie abiejų priegaidžių suvie-
nodėjimą ar sutapimą, bet apie jų kaitą. Kad šnektose galimas akūto ir cirkum-
flekso įvairavimas to paties žodžio šaknyje ar priesagoje, patvirtina ir 1983 m. 
išleista Kalbos faktų rinkimo programa, kurioje pateikta nemažai tokios akcentu-
acijos atvejų, pvz.: óras (3/1) / õras (4), mergýtė (1) / mergỹtė (2) ir kt. (p. 21, 31). 

Dalies recenzijoje aptariamų daiktavardžių priegaidžių kaita tikrai nėra at-
sitiktinė ar nauja (Lazauskaitė-Ragaišienė 2008a: 37–50; 2009: 161–181). Iš ti-
krųjų ji laikytina istorinių prielaidų turinčiu reiškiniu, t. y. sietina su iki šiol 
pietų aukštaičių šnektose išlaikyta kuopine daugiskaita. Manoma, kad dėl api-
bendrinto galūninio daugiskaitos paradigmos ir vienaskaitos įnagininko formų 
kirčio kai kurių daiktavardžių šaknyje arba priesagoje galėjo atsirasti tvirtaga-
lė priegaidė, apskritai būdinga atitrauktiniam kirčiui, pvz.: kaimyna, kaimyn, 
kaimynám(s), kaimynùs → kaimỹnas; ožia, oži, ožiám(s), ožiùs → ožỹs, õžį; plg. 
dar puȓv·nas, liẽkαs (p. 127, 173) ir kt. (Zinkevičius 1966: 40–41; Lazauskai-
tė-Ragaišienė 2008: 47; Ragaišienė 2010: 56, 67). Taigi diachroniniu požiūriu 
kai kurių žodžių cirkumfleksas traktuotinas kaip atkeltinio kirčio (iš kuopinės 
daugiskaitos formų) priegaidė (Mikulėnienė 1996: 152–153; 2005: 156). Neno-
rėčiau sutikti tik su daugiskaitos inesyvo formų skåusmuõse, låukuõse, nαmuõsα 
ir kt. (p. 125, 186, 195) tvirtagale priegaide. Kaip žinoma, šios, kaip ir iliatyvo, 
pavyzdžiui, laukúosna, formos turi senojo daugiskaitos galininko galūnės kirtį 
(Zinkevičius 1966: 238–239; 1980: 197). Taigi galūnės cirkumfleksas šiuo atve-
ju niekaip nedera su Sosiūro-Fortunatovo dėsniu.
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Dar atkreiptinas dėmesys į tarminių tekstų komentarus. Kaip nurodo auto-
rė, išnašose komentuojamos „retesnės fonetinės, morfologinės ir kitokios ypa-
tybės, nereguliarūs reiškiniai, kiti faktai“ (p. 34). Iš tikrųjų dauguma dalykų 
pakomentuota moksliniu požiūriu nepriekaištingai, t. y. labai aiškiai, tiksliai ir 
glaustai. Norėtųsi su autore padiskutuoti tik dėl daiktavardžio formos bǽ.ržαi 
kirčiavimo. Teigiama, kad forma dù bǽ.ržαi rodo pietų aukštaičių plote greta 
trečiosios kirčiuotės šio daiktavardžio galimą ir pastovaus kirčiavimo gretybę 
(p. 94, 8 išn.). Labiau tikėtina, kad tai yra senojo baritoninio kirčiavimo reliktas, 
plg. la. brza, brze, brzs (Stundžia 1994: 20), liudijantis buvusią dviejų dau-
giskaitų – paprastosios ir kuopinės – akcentinę ir semantinę priešpriešą, plg. dù 
bǽ.ržαi ir á.uga beržα. Taigi šiuo atveju reikia kalbėti ne apie paveldėtosios pas-
tovaus kirčiavimo paradigmos išlaikymą, o apie pavienių šakninio kirčio formų 
vartojimą. Aišku, visiškai nereikėtų atmesti autorės prielaidos, kad kai kurio-
se pietų aukštaičių šnektose daiktavardis béržas gali būti kirčiuojamas ir pagal 
pirmąją kirčiuotę (juolab kad pastovaus kirčiavimo paradigma kaip gretiminė 
vartojama rytų aukštaičių vilniškių šnektose). 

Pastebėtina, kad išnašose gana nuosekliai aiškinami seni ir reti kirčiavimo 
atvejai, aptariami šnektoje dvejopai kirčiuojami žodžiai ir jų formos. Tik pasi-
gedau iki šiol negirdėtos formos slɔjkαi (p. 204) kirčio komentaro.

Labai gerai apgalvotas žodžių ir jų reikšmių pateikimas ir aiškinimas. Dia-
lektizmai, skoliniai ir hibridai, transkribuotuose tekstuose pažymėti specialiu 
ženklu, aiškinami žodynėlyje. Įdomesni vartosenos atvejai aptariami ir išnašose, 
pavyzdžiui, deminutyvo kostimėlis (kɔtim·li.) paplitimas patarmės plote (p. 145, 
140 išn.), daiktavardžio raikštė (rα.ktẹ.m) reikšmė ‘raištis’ (p. 151, 153 išn.) ir kt. 
Pro autorės akis nemažos apimties tekste prasprūdo tik vienas kitas žodis, kurį 
gali žinoti ne visi tekstų skaitytojai, pvz.: bα.gαs, migl·nu., talαndúoẹ, vesalùka, 
dekadà (p. 150, 161, 168, 181, 251). Vienus atvejus vertėjo įtraukti į žodynėlį, 
kitus buvo galima paaiškinti ir išnašose.

Aiškinamasis žodynėlis (p. 252–265) sudarytas laikantis leksikografinių tar-
minių žodyno rengimo principų – nurodyta žodžių kilmė, kalbos dalys ir reikš-
mės, antraštiniai žodžiai sukirčiuoti. Žodynėlyje pateikta nemažai žodžių ir jų 
reikšmių, paliudytų tik Seirijų ir gretimų šnektų, pvz.: appaškùdyti, appaškùdina, 
appaškùdino ‘atmatuoti’, bmbė (1) ‘burbuolė’, dubõsas (2) ‘plačialapis šaukštis’, 
kolytà (2) ‘dirvinė čiužutė’ ir kt. (p. 252, 253, 255, 258). Taigi žodynėlio me-
džiaga papildo didįjį Lietuvių kalbos žodyną naujais duomenimis.

Baigiant recenziją reikia pasakyti, kad autorei pavyko pasiekti užsibrėž-
tą tikslą – „parodyti ir Seirjų šnektos archajiškumą, ir jos kaitą“ (p. 10). Su 
tuo nuoširdžiausiai ir sveikinu. Ir dar – tegul nesusidaro įspūdis, kad pasakyta 
viena kita diskusinio pobūdžio pastaba, kolegiška replika ar dzūkiškas patari-
mas menkina profesionaliai atliktą A. Leskauskaitės darbą. Juk diskutuojama ir 
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tariamasi tik su labiau patyrusiais, daugiau ištyrusiais ir esančiais priekyje. Ati-
dus knygos perskaitymas ir jos aptarimas tik rodo, kokie reikalingi ir svarbūs 
ne tik šiandienos, bet ir ateities tyrėjams yra šaltiniai – patyrusių mokslininkų 
parengti tarminiai tekstai su garso įrašų kompaktine plokštele.    
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2014 m. leidykla „Technologija“ išleido Kauno technologijos univer-
siteto bei Lietuvos muzikos ir teatro akademijos prof. dr. Ryčio 

Ambrazevičiaus ir Lietuvių kalbos instituto vyresniosios mokslo darbuotojos 
dr. Astos Leskauskaitės mokslo monografiją Priebalsių akustinės ypatybės: pala-
talizacija ir balsingumas. Muzikos ir kalbos akustiko, etnomuzikologo ir paty-
rusios dialektologės, fonetikos ir fonologijos specialistės tandemas jau iki šios 
monografijos yra paskelbęs bendrų mokslinių darbų iš akustinės fonetikos sri-
ties. Minėtoji ir čia apžvelgiama monografija yra solidus dviejų mokslininkų 
bendradarbiavimo rezultatas. 

Monografijos rengimą rėmė Valstybinė lietuvių kalbos komisija iš Valstybi-
nės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2016–2015 m. progra-
mos lėšų. Monografiją recenzavo patyrusios fonetikos specialistės prof. dr. Asta 
Kazlauskienė, doc. dr. Lina Murinienė, dr. Jurgita Jaroslavienė.

Monografiją sudaro „Įvadas“, du stambūs skyriai „Priebalsių palatalizacija“ 
ir „Priebalsių balsingumas“, „Išvados“, taip pat literatūros sąrašas, pavardžių 
rodyklė, dalykinė rodyklė, žodynėlis ir santrauka anglų kalba.

„Įvade“ trumpai apžvelgiami priebalsių akustinių ypatybių tyrimai pasauly-
je ir Lietuvoje; pasakytas tyrimo objektas ir tikslas, aptarta tiriamoji medžiaga 
ir darbo metodika; nurodyta, kuris autorius parengė konkrečius monografijos 
skyrius.
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Tolesnė monografijos struktūra yra aiški, logiškai sudėliota, patogi skaityto-
jui. Kiek įmanoma – suderinti pirmasis ir antrasis skyriai. Abu jie pradedami 
skyreliu „Bendrosios žinios“ ir baigiami „Apibendrinimu“. Pirmajame skyriuje 
„Priebalsių palatalizacija“ nagrinėjama sonantų, pučiamųjų priebalsių, sprogsta-
mųjų priebalsių, afrikatų ir priebalsių samplaikų palatalizacija. Antrajame sky-
riuje „Priebalsių balsingumas“ analizuojamas pučiamųjų priebalsių, sprogsta-
mųjų priebalsių, afrikatų ir priebalsių samplaikų balsingumas. Taigi pirmąjį 
skyrių sudaro septyni, o antrąjį – šeši vienas su kitu daugiau ar mažiau kore-
liuojantys skyreliai. Dar būtina pasakyti, kad abudu skyriai ir juos sudarantys 
skyreliai skyla į dvi dalis: viena jų skirta standartinės (autoriai vartoja terminą 
bendrinės) lietuvių kalbos priebalsių, o kita – lietuvių kalbos šnektų (pietų ir 
rytų aukštaičių vilniškių bei uteniškių) priebalsių palatalizacijai ir balsingu-
mui. Kiekvieno skyrelio pradžioje aptariami bendrieji požymiai (pavyzdžiui, 
bendrieji palatalizacijos požymiai, bendrieji pučiamųjų priebalsių palatalizaci-
jos požymiai, bendrieji priebalsių balsingumo požymiai, bendrieji samplaikų 
balsingumo požymiai ir t. t.), toliau vienas skyrelis skirtas standartinės lietuvių 
kalbos, o kitas – lietuvių kalbos šnektų atitinkamoms priebalsių akustinėms 
ypatybėms analizuoti. Ši struktūra nuosekliai išlaikoma visoje monografijoje ir 
vertintina, žinoma, teigiamai. Ji palengvina darbą ypač tam skaitytojui, kuris 
domisi, pavyzdžiui, tik standartine kalba arba tik tarmėmis. Be to, ši struktūra 
leidžia lengvai susirasti ir lyginti tas pačias ar skirtingas ypatybes įvairiais pjū-
viais. Prie patogumo smarkiai prisideda ir dalykinė rodyklė.

Toliau šioje apžvalgoje trumpai išvardysiu ir kitus, mano supratimu, teigia-
mus aptariamos monografijos aspektus.
a) Labai gerą įspūdį daro monografijoje sumaniai ir koncentruotai pateikia-

mos teorinės prieigos ir įžvalgos, rėmimasis klasikiniais ir naujausiais aks-
tinės fonetikos teoriniais darbais. Teorija patikimai ir tvirtai siejasi su me-
todologija – metodologinius aspektus pastiprina ir gražiai susieja su tiriama 
empirine medžiaga.

b) Dar vienas teigiamas bruožas – sąlytis su tipologija, rėmimasis kitų kalbų 
(rusų, prancūzų, anglų ir t. t.) tyrimais, metodologija ir tų tyrimų rezulta-
tais. Tiesa, pernelyg išsamaus lyginimo vengiama, tačiau lietuvių kalba čia 
iš karto atsiduria platesniame tipologiniame kontekste – tai tarsi tam tikros 
gairės būsimiems tyrimams.

c) Svarbu, kad neapeiti ir lietuvių fonetikų klasikiniai ir naujausi darbai, jais 
remiamasi, diskutuojama su tų darbų autoriais. Nuošalyje nelieka ir kolegų 
latvių darbai, kai kurie daryti kartu su lietuvių kolegomis.

d) Džiugina, kad nepaliekami nuošalyje terminologijos klausimai (lietu-
vių lingvistinėje erdvėje lingvistinės terminologijos klausimai visada ak-
tualūs, ypač dėl didelės jų įvairovės, o kartais – ir dėl nenuoseklumo ir 
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atsirandančios tam tikros painiavos). Terminus, kurių dalis lietuvių foneti-
kos literatūroje yra nauji ar dar neįsitvirtinę, stengiamasi aiškiai eksplikuoti, 
taip pat argumentuojant siūlomi, autorių nuomone, tinkamiausi variantai.

e) Būtina pabrėžti dar vieną dalyką, kurį monografijoje mini ir jos autoriai: 
„Ši monografija gali būti naudojama ir kaip atspirties taškas tolesniems iš-
samesniems darbams, ir iš dalies kaip mokomoji ir metodinė priemonė“ (p. 
14). Nors monografijoje yra vien tik fonetikos specialistams suprantamo 
teksto, bet dalis tekstų, ypač įvadinių skyrelių pradžioje, tikrai gali būti 
naudojami mokomiesiems tikslams. Be to, šie tekstai gražiai ir naudingai 
siejasi su vieno iš monografijos autorių – R. Ambrazevičiaus – 2011 m. iš-
leistu metodiniu leidiniu Kalbos akustika glaustai. Ir bene svarbiausias ir 
labiausiai girtinas yra aptariamos monografijos gale įdėtas „Žodynėlis“ – 
puiki priemonė studentams, kuriems dėstomas fonetikos kursas.

f) Svarbu, kad monografijoje gausu iliustracinės medžiagos, objektyviai pa-
grindžiančios autorių tyrimus, samprotavimus ir įžvalgas.

g) Itin teigiamai reikia vertinti priebalsių samplaikų tyrimą palatalizacijos ir 
balsingumo atžvilgiu – ypač tarminės medžiagos tyrimus. Autoriai čia yra 
pateikę svarbių įžvalgų, iškėlę problematiką, kurios ne tik fonetikams, bet 
ir dialektologams, fonologams verta imtis ateityje.

h) Iš principo teigiamai reikia vertinti ir standartinės lietuvių kalbos ir tarmių 
medžiagos tyrimą ir rezultatų palyginimą – toks būdas turi savų privalumų, 
be to, kelia ir tam tikrų diskusinių klausimų – o tai irgi yra monografijos 
privalumas.

i) Taip pat reikia pabrėžti dar vieną teigiamą tyrimo aspektą, kuris deklaruo-
tas ir įvade („Monografijoje pagrindinis dėmesys teikiamas skiriamiesiems 
požymiams, t. y. ne tendencijoms, o aiškiems skirtumams“, p. 13), ir atsi-
spindi išvadose („Vis dėlto aprašant įvairių klasių priebalsių ypatybes derė-
tų taikyti ne vieną kurį tyrimo metodą, o jų kompleksą“, p. 264). Skirtumų 
paieška žiūrint į ją per kompleksiškumo prizmę yra sveikintinas metodo-
loginis požiūris.

Ir kelios diskusinės pastabos ir mintys, kurios kilo studijuojant aptariamą 
monografiją.
a) Dėl darbo metodikos kokių nors kritinių pastabų pasakyti nepavyktų – 

monografijos autoriai metodiką įvaldę puikiai. Tačiau dėl medžiagos atran-
kos galima būtų kelti diskusinį klausimą. Standartinei kalbai tirti panau-
doti Aldono Pupkio ir Antano Pakerio knygos Lietuvių kalbos bendrinė tartis. 
Kompaktinės plokštelės tekstai (2004) priedo – kompaktinio disko – įrašai. 
Tarminė medžiaga tirta remiantis septynių pateikėjų vyrų spontaninės kal-
bos garso įrašais. Monografijos autoriai teigia: „Visų pirma pasakytina, kad 
šio tyrimo pagrindas yra ne idealiomis sąlygomis (izoliuoti ar dirbtiniuose 
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junginiuose), kaip įprasta akustinės fonetikos darbuose, o spontaninėje kal-
boje (monologuose, dialoguose) pavartoti garsai – priebalsiai“ (p. 11). Vi-
siškai sutinku, kad spontaniškumo kriterijus tinka tarminei kalbai, tačiau 
dėl šio kriterijaus taikymo standartinei kalbai – abejočiau. Standartinė kal-
ba šiuo atveju nėra visiškai spontaninė. Juk kompaktinį diską įrašė dikto-
rius ir įrašo tikslas aiškus – lietuvių kalbos bendrinė tartis, vadinasi, galima 
numanyti, kad diktoriui buvo taikomi atitinkami reikalavimai, tartis tu-
rėjo būti pavyzdinė. Tad apie tokį spontaniškumą, koks yra tarminiuose 
įrašuose, standartinės kalbos atveju vargu ar galima kalbėti. Juk ir patys 
autoriai sako, kad „Be abejo, aptariamiems reiškiniams įtakos gali turėti ir 
skirtingas spontaniškos tarminės kalbos ir demonstracinės aktoriaus kalbos 
raiškumas“ (p. 62). Juk standartas savaime reikalauja kuo mažiau varian-
tiškumo ir fakultatyvumo, o spontaniška tarminė kalba kaip tik eina šia 
kryptimi. Vis dėlto toks lyginimas iš principo yra gana įdomus ir vertingas. 
Tiesą sakant, ši pastaba labiau dėl terminų, o ne dėl paties tyrimo. Šiaip jau 
skaitytojui aiškiai pasakyta, kokia medžiaga tiriama ir lyginama. Tarmi-
nei kalbai tirti „<...> neatsitiktinai pasirinkti vyriausiosios kartos pateikė-
jai (amžiaus vidurkis – 70 metų) – jie geriausiai išlaiko tradicinės tarmės 
ypatybes“ (p. 12). Teoriškai – taip, praktiškai – nebūtinai; be to, būtų buvę 
įdomiau ir gal vertingiau, jeigu nebūtų griežtai laikomasi NORM kriteri-
jaus. Galbūt tyrimo rezultatai tokiu atveju būtų išėję įdomesni ir labiau at-
spindintys realią šnektų padėtį.

b) Kita taip pat daugiau su terminologija susijusi pastaba yra dėl terminų pa-
latalinis, palatalizuotas, palatalizacija ir minkštasis, kietasis vartojimo. Jie mo-
nografijoje vartojami pramaišiui, nors, mano supratimu, būtų geriau buvę 
pasirinkti tik palatalinis, palatalizuotas, palatalizacija.

c) Nors monografija yra akivaizdžiai fonetinės krypties darbas, tačiau kai kur 
pasitaiko ir vienas kitas fonologinis terminas, pavyzdžiui, opozicija, dife-
renciniai požymiai, relevantinė pozicija (p. 14, 20, 38, 41). Kai kada šiek tiek 
krypstama į perceptyvinę fonetiką – atsiranda suvokimo terminas (p. 33, 36, 
53, 54, 86). Atpažinimo terminas kartais verčia suklusti ir aiškintis, ar čia 
turimas galvoje perceptyvinis aspektas, ar garso atpažinimas „fonetiškai“, 
t. y. pagal spektrą (plg. 54 p.) – juk patyrę fonetikai daug ką gali apie garsą 
pasakyti žiūrėdami į spektrą. Gal tokie ekskursai iš esmės ir nėra didelis 
blogis, tačiau šiek tiek paardo darnią fonetinę monografijos idėją ir struk-
tūrą. Be to, kartais sunku suvaikyti, ar terminas vartojamas fonetiniame, ar 
fonologiniame kontekste, pavyzdžiui, depalatalizacija (p. 61). Kai kur pasi-
taiko sinchroniniu požiūriu nekorektiškų formuluočių, pavyzdžiui, „Prisi-
mintina, kad pietų ir rytų aukštaičių šnektose junginys lė tariamas kietai“ 
(p. 68), – jeigu tariamas lė, tai jis nėra „kietas“ junginys.
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d) Ir paskutinis diskusinis dalykas, labiau susijęs su dialektologine monogra-
fijos medžiaga ir jos tyrimu. Autoriai spontaniškai yra užčiuopę problemą 
(plg.: „Pietų ir rytų aukštaičių vilniškių aukštaičių arealų rytiniuose pa-
kraščiuose kietumo ir minkštumo opozicija yra kintanti, todėl kai kurie isto-
rinio ir asimiliacinio minkštumo priebalsiai gali būti tariami nevienodai“, 
p. 42), bet nėra jos iki galo aiškiai suformulavę. O ta problema, arba, tiks-
liau tariant, svarbus tyrimo aspektas ir kalbinis fenomenas – variantišku-
mas ir kai kurių kalbinių fenomenų fakultatyvumas spontaninėje kalboje. 
Tas, kas yra susidūręs su lietuvių kalbos tarmių empirine medžiaga, manau, 
aiškiai mato, kad vienas būdingiausių lietuvių kalbos tarmių bruožų yra 
ne tik klasikinis diatopinis, diastratinis ir diafazinis variantiškumas, bet ir 
didelė fakultatyvių, konkuruojančių variantų gausa, būdinga bene visiems 
kalbos struktūros lygmenims. Labai svarbu ir tai, kad fakultatyvūs, kon-
kuruojantys variantai būdingi vieno ir to paties informanto kalbai. Tokia 
konkurencija ypač pasižymi rytų aukštaičiai vilniškiai, nors, kaip ką tik 
sakyta, jis iš esmės būdingas visam lietuvių kalbos plotui. Nors autoriai 
aiškiai supranta individualių pateikėjų kalbos ypatybių svarbą, plg.: „Vadi-
nasi, individualios pateikėjo kalbos ypatybės gali lemti priebalsių F2 loku-
sų reikšmes, todėl jas skaičiuoti, bendrinti ir interpretuoti reikėtų atsargiai“ 
(p. 124), tačiau didesnio dėmesio variantiškumui apskritai ir fakultatyvu-
mui, konkuruojantiems variantams šiuo atveju monografijoje, regis, pri-
trūko. Vis dėlto šios pastabos labiau skirtos ateičiai, apie jas monografijos 
autoriai tęsdami būsimus darbus galėtų atskirai pasvarstyti.

Baigdamas šią trumpą apžvalgą noriu Kolegoms palinkėti toliau tęsti pradėtą 
darbą ir lingvistų bendruomenę pradžiuginti naujais tyrimų rezultatais. Aptarta 
monografija ir joje atliktų tyrimų rezultatai verčia pasitempti ne tik fonetikos 
specialistus, bet pasukti galvą ir fonologus – kaip naujausius akustinės foneti-
kos tyrimų rezultatus inkorporuoti į  fonologijos teoriją ir praktiką.

Įteikta 2017 m. birželio 3 d.
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ARNOLDAS PIROČKINAS

Moksl inių t y r imų kryptys: dabartinė lietuvių kalba, lietuvių 
bendrinės kalbos raida, Mažosios Lietuvos istorija.

Aldonas Pupkis
LIETUVIŲ KALBOS SĄJŪDIS 
1968–1988 M.

Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2016, 496 p. 
ISBN 978-609-411-182-2

Kai mintimis grįžti į praeitį, dažnai turi pripažinti, kad ne tik tolimesnieji, 
bet ir gana artimi įvykiai ir žmonės būna išblankę – prisimenami ne visai 

tikslūs, apipinti visokiomis vėlesnėmis interpretacijomis. Laimė, jei atsiranda 
tuos įvykius išgyvenusių liudytojų, kurie ryžtasi sąžiningai ir objektyviai pasi-
dalyti su visuomene savo betarpiška patirtimi. Tada palikuonys gali susidaryti 
artimesnį tikrovei įvykių ir veikėjų vaizdą bei vertinimą. Tuo atžvilgiu ypač 
vertinga naujoji Aldono Pupkio knyga Lietuvių kalbos sąjūdis 1968–1988 m.

Knygos antraštė kelia šiokią tokią prielaidą, kad monografija aprėps visų tų 
dvidešimt metų lietuvių kalbos būseną, visą sąjūdį. Iš tikrųjų Aldonas Pupkis 
tokio uždavinio sau nekėlė: „Monografijos tikslas – aprašyti kolektyvinės lie-
tuvių kalbos apsaugos, norminimo ir ugdymo tarpsnį (1968–1988), susijusį su 
kalbos sekcijų ir Respublikinės komisijos veikla, įvertinti ją dalykiniu ir ideo-
loginiu požiūriu“ (p. 11)1. Tad, vertindami šį veikalą, neišleiskime iš akių auto-
riaus apsiriboto tikslo, kuris sudaro didelę, gal net esminę tų dviejų dešimtme-
čių lietuvių kalbos sąjūdžio dalį, bet ką ne ką palieka ir nuošalyje.

Nurodyto laikotarpio lietuvių kalbos (sakyčiau, bendrinės kalbos) būklės 
pasirinktu aspektu ir pastangų ją gerinti niekas negalėtų šiandien sėkmingiau 
nušviesti už Aldoną Pupkį. Jis buvo to sąjūdžio centre, ar smaigalyje. Šalia jo 
iš daugelio sąjūdžio dalyvių galėtume pastatyti bene doc. Joną Zemvaldą Bal-
kevičių (1923–2000), kuris 1964–1975 m. ėjo fakulteto prodekano pareigas, o 
1979–1985 m. buvo Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto dekanas. Abu šie 
kalbininkai savo veiklos pobūdžiu gerokai skyrėsi, bet, mano akimis žiūrint, 

 1 Čia ir toliau po citatų skliausteliuose nurodomi aptariamos knygos puslapiai.
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juos galima laikyti aptariamojo kalbos sąjūdžio vadovais ir daugelio jo renginių 
iniciatoriais. Jų veiklos skirtumą drįsčiau gretinti su brolių Algirdo ir Kęstučio 
sutartinu bendravimu XIV a. kovojant su Kryžiuočių ordinu. Aldonas Pup-
kis, kaip Kęstutis, kasdien sėdėjęs balne su kardu rankoje, rūpinosi betarpiškai 
sąjūdžio organizaciniais reikalais, o J. Balkevičius, kaip kadaise Algirdas, įsi-
jungdavo tada, kai reikėdavo įveikti ypač keblius sunkumus. Čia jam padėdavo 
išskirtinis gebėjimas įkvėpti kitiems entuziazmą ir pritarimą – ypatybė, vadi-
nama charizma. Šiems dviem iniciatyvingiausiems ir išradingiausiems lietuvių 
kalbos fronto vadams veiksmingai talkino Viktoras Alekna, Vytautas Ambra-
zas, Antanas Balašaitis, Vytautas Būda, Aleksas Girdenis, Jonas Klimavičius, 
Pranas Kniūkšta, Antanė Kučinskaitė, Vitas Labutis, Vitalija Maciejauskienė, 
Jonas Palionis, Aldona Paulauskienė, Juozas Pikčilingis, Albertas Rosinas, Bro-
nys Savukynas, Bonifacas Stundžia, Jonas Šukys, Kazys Ulvydas, Aleksandras 
Vanagas, Regina Venckutė, Vytautas Vitkauskas, Zigmas Zinkevičius, Jonas 
Žemaitis, Aleksandras Žirgulys, Kazimieras Župerka ir kt. Jų talka ir indėlis 
nebuvo visai vienodo masto ir pobūdžio, bet monografijoje ir jiems, ir čia ne-
paminėtiems skirta deramai vietos.

Didelis būrys veiklių talkininkų kaip lają sudarančios šakos medžiui abiem 
sąjūdžio vadovams leido atlaikyti netikėto atšiauraus vėjo šuorus, įkvėpė pa-
sitikėjimo ir ryžto, o kartais gal ir apdairumo. Bolševikinio režimo sąlygomis 
pastaroji ypatybė kalbos tvarkytojams buvo ypač pravarti. Net tada, kai 1956 m. 
Nikita Chruščiovas oficialiai pasmerkė Josifo Stalino satrapišką sistemą, pa-
vergtųjų tautų galimybės Tarybų Sąjungoje savarankiškai plėtoti savo nacio-
nalines kultūras ir kalbas liko gana suvaržytos ir nevienodos. Ilgainiui, kad ir 
subtiliau, imta net stipriau brukti joms Lenino kalbą. Kas norėtų, galėtų su to 
brukimo metodais ir pokyčiais plačiau susipažinti iš 1994 m. išleistos Zigmo 
Zinkevičiaus knygos Lietuvių kalbos istorija. VI. Lietuvių kalba naujaisiais laikais. 
Lietuvių tauta ir jos kalba amžių būvyje kelis kartus išgyveno priespaudą, bet 
tai, ką teko patirti 1940–1950 m., su niekuo nepalyginama. Ypač nuožmūs bu-
vo 1940–1941 ir 1944–1953 metai, kai siautėjo kruviniausia Stalino režimo 
bakchanalija.

Reikia stebėtis, kad vis dėlto ir tokiomis atšiauriomis sąlygomis ne visiškai 
nutrūko rūpinimasis lietuvių bendrinės kalbos kultūra. Nors ir smarkiai ap-
silpusios, tęsėsi pastangos apsaugoti kalbą nuo nepageidaujamos pašalinės įta-
kos. Galėtume sakyti, kad bolševikų valdomoje Lietuvoje be kokių revoliucinių 
pakitimų buvo tęsiama „buržuazinė“ lietuvių bendrinės kalbos tradicija. Kai 
1940 m. šalis atsidūrė Tarybų Sąjungoje, tikriausiai ne vienas lietuvis, daugiau 
išmanantis apie joje varomą tautų niveliaciją, turėjo būgštauti, jog Maskvos sta-
tytiniai ims „reformuoti“ lietuvių kalbą, ypač jos rašybą, pagal 1931–1938 m. 
Maskvoje leisto mėnesinio žurnalo Priekalas pavyzdį: panaikins skirtingą ilgųjų 
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ir trumpųjų balsių žymėjimą, ims brukti pažodiškus rusiškų terminų verti-
mus. Pagaliau ėmė net plisti gandų, kad būsianti įvesta kirilica: pasikartosiąs 
lotyniško pagrindo rašmenų draudimas. Laimė, viso to nebuvo. Kodėl? Rastu-
me kelias priežastis, bet apie jas šiuo kartu nekalbėsime. Užteks pasakyti, kad 
„proletariato diktatūra“ paliko tam tikros erdvės lietuvių kalbos laisvai tvar-
kybai. Ta erdve stengėsi pasinaudoti tautiškai subrendusios jėgos, išaugusios 
1918–1940 m. nepriklausomoje Lietuvoje. 

Pirmaisiais tarybiniais metais, uždarius visą „buržuazinę“ periodiką ir „re-
akcines“ organizacijas, liko gyvuoti Gimtoji kalba ir Lietuvių kalbos draugija. 
Žurnalui buvo nelengva: 1940 m. antrajame pusmetyje formaliai išėjo pagal 
planą penki numeriai, bet dviem sublokuotais sąsiuviniais – sąs. 6–8 (76–78) 
ir sąs. 9–10 (79–80). 1941 m. iki karo pradžios birželio 22 d., t. y. per pirmąjį 
pusmetį išleistas tik vienas sąsiuvinis 1–3 (81–83).

Ir žurnalas, ir draugija tais metais buvo persikėlę į Vilnių. Kad ir gerokai 
mažiau, Gimtojoje kalboje ir keliuose komunistų partijai priklausančiuose dien-
raščiuose pasirodė net vienas kitas straipsnis, raginantis rūpintis kalbos grynu-
mu, taisyklingu rusiškų terminų vertimu į lietuvių kalbą.

Jau pačioje pradžioje, birželyje ir liepoje, spaudoje pasigirdo rašybos revoliu-
cionierių balsų, kad atėjęs laikas nuversti Jono Jablonskio rašybos jungą. Antai 
žinomas veiklus pedagogas Antanas Busilas paskubėjo siūlyti naujajai valdžiai 
„įsakyti, kad reformuotoji rašyba, skirtoji kasdieniniam naudojimui, be būtino 
reikalo nebūtų apsunkinama balsių kiekybės (ypač ilgumo) žymėjimu, kad bū-
tų panaikinti y ir i, ū ir u ir kt. paralelizmai ir kad garsų modifikacijos būtų [gal 
nebūtų? – A. P.] žymimos diakritiniais (= pridėtiniais) ženklais“2.

Šį straipsnį Gimtoji kalba, redaguojama redakcinės komisijos (Petras Jonikas, 
Antanas Salys ir Pranas Skardžius), savo „Apžvalgoje“3 komentavo gana palan-
kiai. Tą palankumą galėjo nulemti Prano Skardžiaus neužmiršta nuoskauda dėl 
Antano Smetonos likviduoto „brūkšniuotosios“ rašybos projekto 1934 m. Tai 
buvo signalas pradėti diskusiją rašybos klausimu. Netrukus pasirodė straipsnių 
ir dienraščiuose4.

Kad ir nelabai intensyvus, galutinai nenutrūko dėmesys nė kalbos kultūrai5. 
Tad iš pirmo žvilgsnio galėjo rodytis, kad primestoji santvarka (iš tikrųjų oku-

 2 A. Busilas. Rašybos reforma – aktualus reikalas. – Lietuvos aidas, 1940-07-05, Nr. 316 (5525), 
p. 3.

 3 Gimtoji kalba, 1940, sąs. 6–8(76–78), p. 109–110.
 4 Žr. Adelė Ubeikaitė. Lietuvių kalbotyra. 1930–1943. Literatūros rodyklė. Vilnius, 1990. Nr. 1839, 

1893, 1894, 1926, 1934. 1937, 1942.
 5 Žr. ten pat, Nr. 1374, 1414, 1453, 1475, 1492, 1502, 1609, 1617, 1635, 1667, 1693, 1708, 1749, 

1754, 2158.
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pacinis režimas) neketino slopinti ar visai užgniaužti pastangų puoselėti lietu-
vių kalbą. Nežinia, kaip viskas būtų ilgainiui nukrypę per tuos trejus su viršum 
metų, kai Lietuva buvo „išvaduota“ iš „proletariato diktatūros“ gniaužtų.

1944 m. gruodžio pabaigoje Lietuva iš naujo pateko į Maskvos glėbį. Šį kartą 
jos būklė smarkiai skyrėsi nuo 1940 m.: kraštas buvo netekęs daug gyventojų. 
Tremtys, evakuacijos, migracijos ir žūtys smarkiai praretino inteligentų gretas. 
Netekties mastą kiek ne kiek iliustruoja 1944 m. vasaros pabaigoje atkuriamo 
Vilniaus universiteto dėstytojų skaičiai: tada susirinko 24 profesoriai ir docen-
tai (31 %), 34 jaunesniojo personalo nariai (22 %), 32 ūkio ir administracijos 
darbuotojai (31 %) ir apie 600 studentų (22 %)6. Ilgainiui šie procentai padidėjo, 
bet truko ne vieni metai, kol išaugo tolygi pagal pajėgumą seniesiems specia-
listams nauja pamaina.

Lietuvių kalbininkų gretos neteko ypač veiklių ir didžiai kvalifikuotų dar-
buotojų Antano Salio, Prano Skardžiaus, Petro Joniko, Leonardo Dambriūno, 
Petro Būtėno, Jono Martyno Laurinaičio. Į Vokietiją 1944 m. vasarą, kai pasi-
darė aišku, jog Lietuva vėl bus pavergta kerštingosios Maskvos, pasitraukė daug 
pajėgių lietuvių kalbos mokytojų, kurie iki tol sėkmingai dirbo gimnazijose.

Lietuvoje liko vienas lietuvių kalbos autoritetas Juozas Balčikonis. Jo vertę 
pripažino netrukus ir tarybinė valdžia: 1946 m. išrenkamas Mokslų akademijos 
nariu, o 1946 m. jam suteikiamas profesoriaus vardas. Paskirtas Lietuvių kalbos 
instituto direktoriumi, atsidėjo akademinio Lietuvių kalbos žodyno redagavi-
mui ir darbui Vilniaus universiteto Lietuvių kalbos katedroje: 1944–1950 m. 
buvo jos vedėjas. Neįmanoma vienu ar keliais sakiniais įvertinti J. Balčikonio 
tų metų nuopelnų lietuvių kalbai. Nebus apsirikta, kad 1944–1960 m. Vilniaus 
universitetą baigusiems lietuvių kalbos specialistams yra labiausiai įkvėpęs ir 
sustiprinęs atsidavimą savo specialybei. Tikriausiai neapsiriksime sakydami, 
kad tais metais, kai vadovavo institutui ir Lietuvių kalbos katedrai, jis ieškojo ir 
rado gerų pagalbininkų, darbščių kalbininkų.

Vienas pirmųjų į Lietuvių kalbos katedrą buvo pakviestas 1944 m. Juozas 
Senkus (1907–1970), o 1945 m. – Jonas Kruopas (1908–1975). Kai 1951 m. 
ideologijos sargai privertė juos palikti katedrą, veikiausiai direktoriaus J. Bal-
čikonio pastangomis jie prisiglaudė Lietuvių kalbos institute. 1949 m. katedros 
dėstytoju pradėjo dirbti Kazys Ulvydas (1910–1996). Ir jį į Lietuvių kalbos ins-
titutą pasikvietė J. Balčikonis. Šie trys kalbininkai buvo baigę aukštąjį mokslą 
dar iki 1940 m. ir jau turėjo dėstymo aukštosiose mokyklose praktikos. Ta-
čiau jis anksti atkreipė akis ir į pokarinius Universitetą baigusius ar bebaigian-
čius kalbininkus. Štai 1947 m. į katedrą priimama Julija Žukauskaitė (1906–
2002), gavusi diplomą 1946 m. Dar studijuodamas Zigmas Zinkevičius pradėjo 

 6 Vilniaus universiteto istorija. 1940–1979. Vilnius: Mokslas, 1979, p. 46.
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dirbti katedroje laborantu – aiškus užangažavimas, kad bus paliktas katedro-
je. 1950 m. iš karto tapo dėstytoju. 1948 m. baigęs universitetą Jonas Palionis 
iš pradžių priimamas į trejų metų aspirantūrą, kuri sudarė jam sąlygas įgyti 
mokslų kandidato (dabar mokslų daktaro) laipsnį. Reikia manyti, kad J. Balči-
konis būrė gabų ir darbštų jaunimą ir Lietuvių kalbos institute.

Komplektuoti abiem įstaigoms kadrus visą laiką buvo labai keblu. Tą pirmąjį 
dešimtmetį po karo ypač slėgė žiauraus režimo tvenkiama atmosfera7. Lietuvių 
kalbos specialistus, be kita, dar varžė Tarybų Sąjungoje viešpatavęs politizuo-
tas Nikolajaus Maro (Nikolaj Jakovlevič Marr, 1864–1934) „naujasis mokymas“, 
kategoriškai neigęs kaip buržuazinį mokslą istorinę lyginamąją kalbotyrą. Po 
1944 m. nebuvo atgaivinta hitlerinės okupacijos metais nutrūkusi Lietuvių kal-
bos draugija ir Gimtoji kalba. Neabejotinai dėl Lietuvos komunistų partijos ir jos 
inspiruojamos valdžios priešiškumo.

Vis dėlto būtume neteisūs, jei sakytume, jog lietuvių kalbos kultūra iki 
1968 m. būtų aklinai užgniaužta. Šiokio tokio rūpinimosi pasireikšdavo ir iki 
N. Maro pseudoteorijų atmetimo 1950 m. birželyje, ir tuo labiau vėliau. Tuo 
nesunku įsitikinti pažvelgus į to laiko bibliografiją – Lietuvių kalbotyra8. Leidi-
nio dviejuose skyriuose – „Rašyba. Transkripcija“ (p. 132–137) ir „Kalbos kul-
tūra“ (p. 138–142) – įtraukti 1944–1960 m. paskelbti rašiniai lietuvių kalbos 
norminimo temomis. Iš tikrųjų jų esama daugiau: kalbos kultūros problemos 
liečiamos ir viename kitame kitų skyrių straipsnyje. Vis dėlto jų palyginti visai 
nedaug. Apie kalbą straipsnių yra publikavę ne tik profesiniai laikraščiai Lite-
ratūra ir menas ar Tarybinis mokytojas, bet ir partijos organas Tiesa. Net jo atsa-
komasis redaktorius, atsiminęs, jog kadaise yra rašęs Gimtojoje kalboje, 1957 m. 
šiame laikraštyje išspausdino savo rašinį „Kai kurių kalbėtojų besiklausant“, 
pasirašytą slapyvardžiu A. Žėraitis.

Šios publikacijos rodo, kad poreikis rūpintis kalbos kultūra, išugdy-
tas iki 1940 m., buvo toks įsakmus, jog net partinė spauda turėjo jį tenkin-
ti vienu kitu straipsniu. Tą poreikį palaikė ir daugiau veiksnių. Pavyzdžiui, 
1948 m. 20 000 egz. tiražu išleistas Lietuvių kalbos rašybos žodynas darė kalbos 
kultūrą aktualesnę. To meto lietuvių kalbai stabilizuoti ypač reikšmingi bu-
vo dviem tomais 1957 m. ir 1959 m. išleisti Jono Jablonskio Rinktiniai raštai9 
ir kiekviename tome jų sudarytojo Jono Palionio įžanginiai straipsniai (I tome 

 7 Toji šiurpulinga atmosfera labai išsamiai atskleista knygoje: Zigmas Zinkevičius. Lietuvių kal-
bos istorija. 6. Lietuvių kalba naujaisiais laikais. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1994, 
p. 44–76.

 8 Lietuvių kalbotyra. 1944–1960. Vilnius: Laikraščių ir žurnalų leidykla, 1963. 
 9 Jonas Jablonskis. Rinktiniai raštai 1–2. Vilnius: Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros lei-

dykla, 1957–1959.
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„J. Jablonskis ir jo lietuvių kalbos vadovėliai“, II tome „J. Jablonskio kalbiniai 
taisymai“). Šis leidinys, išėjęs masiniu tiražu (kiekvienas tomas po 10 000 egz.), 
neabejotinai darė didelį poveikį tolesniam lietuvių bendrinės kalbos normini-
mui: davė atsakymų į visokius klausimus ir akino plačiąją visuomenę branginti 
savo gimtąją kalbą. Reikalą ja rūpintis ypač populiarino Kazio Ulvydo (ko gero, 
ne be J. Jablonskio Rinktinių raštų skatinimo) pradėtos reguliariai vesti radijo 
laidos Mūsų kalba, trukusios iki 1984 m.

Neatmestina, kad Lietuvos kalbininkus ir kitus gimtosios kalbos branginto-
jus skatino aktyviau plėtoti kalbos kultūros veiklą lietuvių emigrantų, atsidūru-
sių Vokietijoje ir JAV, pavyzdys. Pavyzdžiui, Vakarų Vokietijoje Pr. Skardžius, 
St. Barzdukas, J. M. Laurinaitis, Izabelė Matusevičiūtė ir rašytojas Juozas Bal-
čiūnas, žinomas slapyvardžiu Juozas Švaistas, jau 1946-11-06 Rebdorfo stovy-
kloje (Vakarų Vokietija) paskelbė, kad reikią atgaivinti prieškarinę Lietuvių kal-
bos draugiją. 1947-02-08 įvyko pirmasis jos suvažiavimas, kuriame dalyvavo 
3 nariai iš 17 pareiškusių norą būti draugijos nariais. Daugumai narių išvykus 
į JAV, draugijos veikla Vakarų Vokietijoje 1949 m. nutrūko. 1950 m. rugsėjo 
16 d. Čikagoje įvyko steigiamasis draugijos skyriaus susirinkimas, kuriame da-
lyvavo 19 kviestųjų narių. Išrinktajai valdybai iki 1956 m. vadovavo P. Jonikas, 
paskui jį pakeitė tverečėnas Aleksandras Dundulis. Po kelerių metų skyriaus 
narių skaičius išaugo iki 102.

Čikagiškių skyriaus veikloje išsiskiria du dalykai: 1952–1955 m. Čikagos 
lietuvių radijo programose transliuotos lietuvių kalbos valandėlės ir 1958 m. 
atgaivintas Gimtosios kalbos leidimas. Sėkminga čikagiškių lietuvių iniciatyva 
tikriausiai vargais negalais pasiekė ir Lietuvoje suinteresuotus lietuvių kalbos 
kultūra žmones. O tai negalėjo neskatinti jų ryžto, įveikus visokius suvaržy-
mus ir įtarinėjimus nacionalizmu, diegti visuomenei sąmoningą požiūrį į savo 
gimtąją kalbą.

Kalbos kultūrai plėtotis Lietuvoje po Stalino mirties sąlygos kiek palen-
gvėjo, nes sušvelnėjo politinis ir ideologinis režimas. Iš mūsų istorikų, rodos, 
niekas nėra atkreipęs dėmesio į pretendavusio pirmuoju sekretoriumi tapti La-
vrentijaus Berijos iniciatyvą respublikose stiprinti nacionalinius kadrus. Praė-
jus 9 mėnesiams po Stalino mirties, Berija buvo sušaudytas, bet ši jo iniciatyva 
nebuvo atšaukta: daug į Lietuvą atsiųstų Maskvos kadrų paliko mūsų šalį. Jų 
vietą užėmę vietiniai veikėjai vis dėlto į lietuvių kalbą žiūrėjo kur kas palan-
kiau negu atvykėliai iš Archangelsko, Novosibirsko ar pačios Maskvos. Turė-
kime galvoje, kad visose respublikose nacionalinės kultūros elementai būdavo 
traktuojami gana skirtingai. Kas vienai respublikai buvo gana paprasta ir įpras-
ta, kitoje respublikoje buvo draudžiama. Net trijose Pabaltijo respublikose, kur 
nacionalinės kalbos turėjo palyginti didžiausią erdvę, būta skirtumų. Pavyz-
džiui, Estijoje nenutrūkstamai veikė ir Estų kalbos draugija, ir buvo leidžiamas 
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jos žurnalas. Tuo tarpu lietuviams atgaivinti Lietuvių kalbos draugiją ir ofici-
alų jos organą Gimtąją kalbą visokiais būdais vengta. Turėjo praeiti septyneri 
ar aštuoneri metai po 1968 m., kol lietuvių kalbos entuziastams pavyko išleisti 
žurnalą kitu vardu.

Aldono Pupkio knygoje Lietuvių kalbos sąjūdis 1968–1988 m. pateikta kiek 
faktų, nušviečiančių lietuvių kalbos būklę iki šio sąjūdžio pradžios. Tačiau pa-
grindinis dėmesys joje skiriamas, kaip sakyta, kolektyvinei lietuvių kalbos ap-
saugai. Čia, šios knygos apžvalgoje ir pristatyme skaitytojams, plačiau panagri-
nėta toji būklė iki 1968 m. tam, kad akivaizdžiai išryškėtų, kokiomis sunkiomis 
sąlygomis pavyko sąjūdžio vadovams jį plėtoti. Tad šią rašinio dalį prašom trak-
tuoti ne kaip knygos kritiką, bet kaip tam tikrą jos papildymą. Apskritai to-
kioms studijoms, kokia yra A. Pupkio knyga, nedera reikšti pretenzijų, kad joje 
pasigendi šio bei to. Tenkinkimės ir džiaukimės tuo, ką įstengė pateikti skaity-
tojui knygos autorius.

Aptariamoje knygoje atskleista, kaip, negavus valdžių pritarimo kurti Lietu-
vių kalbos draugiją, Vilniaus universiteto ir Lietuvių kalbos instituto aktyvieji 
kalbininkai, pritariami Mokslų akademijos prezidento Juozo Matulio, rašytojų 
Antano Venclovos ir Kosto Korsako, ėmėsi iniciatyvos apeiti draudimą. Kilo 
idėja sudaryti prie Lietuvos paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos, kurios 
centro tarybos pirmininku buvo Vytautas Jakelaitis, lietuvių kalbos sekciją. Šią 
idėją įgyvendinti veiksmingai prisidėjo Vilniaus universiteto rektorius Jonas 
Kubilius. 1967 m. gruodžio 11 d. Vilniaus universiteto Aktų salėje (Čiurlionio 
g. 21) vyko šios draugijos Vilniaus miesto skyriaus steigiamasis Lietuvių kalbos 
sekcijos susirinkimas. Kokio tai būta aktualaus renginio, galima spręsti iš to, 
jog jame dalyvavę apie 400 žmonių. Knygoje išvardijama per 30 žymių miesto 
inteligentų (žr. p. 24). Prie jų derėtų pridėti 13 išrinktų sekcijos tarybos narių. 
Kaip tam tikrą mėginimą „legalizuoti“ įsteigtąją sekciją partijos akyse, reikėtų 
laikyti tai, kad į tarybą buvo išrinktas ir Komunisto žurnalo redakcijos skyriaus 
vedėjas Klemensas Bagarauskas.

Tą pačią dieną po susirinkimo įvyko tarybos posėdis, kuriame buvo su-
daryta jos vadovybė – pirmininkas Jonas Balkevičius, pavaduotojas Vytautas 
Ambrazas ir sekretorė Lilija Kudirkienė. Po to taryba sudarė dar 8 komisijas, 
kurioms teko uždavinys organizuoti sekcijos darbą konkrečiose srityse. Pavyz-
džiui, viešąja kalba turėjo rūpintis Reklamos ir informacijos komisija, spaudos 
kalba – Spaudos komisija. Speciali komisija tvarkė konsultacijų punktą. Ypač 
reikšminga sekcijos veiklai priemonė buvo tada priimtu nutarimu prasidėję re-
guliarūs lituanistiniai pirmadieniai. Apie juos plačiai rašoma knygoje (p. 39–
42). Jie vykdavo 7–9 kartus per metus Vilniaus universiteto Kolonų salėje (da-
bar Mažoji aula). Knygos autorius juos taip įvertino: „Tai iš tikrųjų unikalus 
reiškinys lietuvių kalbos praktikos ir apskritai kultūros istorijoje, nenutraukęs 
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veiklos du dešimtmečius ir baigęs darbą tik prieš didžiąsias tautos istorijos per-
vartas“ (p. 40).

Sekcijos nuveikti darbai apžvelgiami nemažame antrame skyriuje „Vilniaus 
m. Lietuvių kalbos sekcijos veikla“ (p. 36–108). Per jos gyvavimo laiką pasikei-
tė aštuonios tarybos. Jų kiekviena kadencija trukdavo dvejus metus. J. Balkevi-
čiaus vadovautą tarybą 1969-12-15 pakeitė Zigmo Zinkevičiaus pirmininkau-
jama antroji taryba. Trečiajai tarybai vadovavo Juozas Pikčilingis, ketvirtosios 
tarybos pirmininku 1974-12-02 tapo Jonas Palionis, penktosios tarybos pirmi-
ninku nuo 1976-11-01 – Vytautas Būda, ją 1976-10-09 pakeitė Bronio Savu-
kyno vadovaujama taryba. 1980-12-03 tarybai antru kartu ėmė vadovauti Juo-
zas Pikčilingis. Paskutinė taryba išrinkta 1984-12-13, jai pirmininkavo Regina 
Venckutė.

Sekcijos vadovybės keitėsi. Jų pirmininkais dirbo gana skirtingų pažiūrų ir 
charakterių žmonės. Tad dabar labai keistai skamba kurių ne kurių mūsų „libe-
raliosios“ kalbotyros atstovų postringavimai apie tada viešpatavusį diktatorišką, 
bolševikinį režimą lietuvių kalbos kultūroje. Kalbos kultūros sąjūdžio būta to-
kio masinio, tokio gaivalingo, kokio jokia partijos ar valdžios klastingi ketini-
mai nebūtų įstengę sukelti. Nors sekcija nebuvo savarankiška organizacija, bet 
Paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos vadovybė leido jai dirbti, Vilniuje 
jos visai nevaržė. A. Pupkis sekcijos būklę įvertino labai palankiai: „Draugijos 
vadovų garbei reikia pasakyti, kad per visus du bendravimo dešimtmečius ne-
buvo kokių ryškesnių mėginimų stabdyti ar reguliuoti sekcijos veiklą, primesti 
kokias sekcijai nepriimtinas darbo formas, kištis į jos vidinius reikalus. Tiesa, 
teko paklusti bendrosioms ideologinėms draugijos nuostatoms, patirti tam tikrą 
spaudimą iš draugijos veiklą prižiūrinčių įstaigų, bet kokių didesnių suvaržymų 
ar nepritarimų iš draugijos pusės nėra buvę. Sėkminga sekcijos veikla nemaža 
dalimi priklausė nuo geranoriško draugijos vadovybės požiūrio ir realios pagal-
bos įvairiems sekcijos barams“ (p. 39).

O tie sekcijos barai iš tikrųjų buvo ir įvairūs, ir platūs, ir reikšmingi. Ne-
perdedant galima sakyti, kad pagal savo užmojus, apimtį ir masiškumą jiems 
neprilygo iki 1940 m. nepriklausomoje Lietuvoje puoselėtos Lietuvių kalbos 
draugijos veikla. Palyginti su tų dviejų dešimtmečių lietuvių kalbos sekcijos 
nuveiktu darbu, labai labai kukliai atrodo ir dabartinės Lietuvių kalbos draugi-
jos įnašas į mūsų dienų kalbos kultūrą.

Skirtingai nuo mūsų dienų, tada nebuvo girdėti „išmintingų“ balsų, ke-
liančių šiokių ar tokių abejonių dėl rūpinimosi lietuvių bendrinės kalbos kul-
tūra prasmingumo. A. Pupkis, apskritai santūrus tiems, kurie reiškia priešin-
gas jam pažiūras, kartą vis dėlto neiškentė ir bent išnašoje atkreipė skaitytojų 
akis į dabartinę lietuvių tradicinę kalbos tvarkybą neigiančius pareiškimus: „Tą 
viešosios kalbos lietuvinimą ir ugdymą dabartinės neoliberalistinės krypties 
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sociolingvistai ir istorikai laiko „tiesioginiu kišimusi į kasdienybę, bet kurio 
visuomenės nario persekiojimu, tiesioginiu žmogaus teisių pažeidimu, komu-
nistinio muštro išraiška ir kitomis blogybėmis, šitaip bandydami apskritai su-
niekinti visą anuometinę kalbos sekcijos narių veiklą (žr. Raila, Subačius 2012)“ 
(p. 51). Taip apibendrintai išdėstytos E. Railos ir P. Subačiaus straipsnio „Visa-
žinantis ir visataisantis taisytojas“ (Naujasis židinys-Aidai, 2012, Nr. 3, p. 153–
163) idėjos, būdingos visam kalbos antilietuvinimo frontui. Tos idėjos veda 
prie vieno šmaikštaus anekdotiško atsakymo į klausimą, kuo skiriasi genialu-
mas nuo kvailumo. Genialumas vis dėlto turįs ribas, o štai kvailumas – beribis. 
Nors analogija nėra įrodymas, bet čia ji būtų pravarti. Kalbos norminimas gre-
tintinas su eismo taisyklių nustatymu. Skirtumas čia tas, kad kalba nepaprastai 
sudėtingas reiškinys palyginti su eismu. Todėl kalbą kur kas sunkiau ir proble-
miškiau reguliuoti, bet jos reguliavimas, kaip ir eismo, neišvengiamas, jeigu 
norime, kad ji efektyviai atliktų savo paskirtį.

Per tuos du dešimtmečius nepaprastai išplėtotas lietuvių kalbos kultūros są-
jūdis apžvelgiamas septyniuose dideliuose knygos skyriuose. Juos papildo „tar-
nybinės“ padalos: „Įvadas“ (p. 9–12), „Apibendrinamosios pastabos“ (p. 450–
455), „Priedai“ (p. 456–457), „Šaltiniai“ (p. 458), „Literatūra“ (p. 459–474), 
angliška reziumė „Lithuanian Language Movement in 1968–1988“ (p. 475–
481) ir „Asmenų rodyklė“ (p. 482–494).

Minėtų septynių didžiųjų skyrių turinį išdėstyti apžvalginiame straipsnyje 
tiesiog neįmanoma – taip jie prisodrinti visokių visokiausių duomenų. Tad ką 
daryti?

Kadangi pastaruoju metu atsirado kalbos ideologų, kurie stengiasi tada ki-
lusį kalbos kultūros sąjūdį vaizduoti buvus primetamą tautai „iš viršaus“ ar „iš 
šalies“, tai pateikime faktų, kurie paneigia šią versiją ir atskleidžia jį kaip platų, 
masinį reiškinį. Antai antrajame skyriuje „Vilniaus m. lietuvių kalbos sekcijos 
veikla“ yra poskyris „Darbas spaudoje“ (p. 83–100), kuriame A. Pupkis ap-
žvelgia sekcijos narių pastangas supažindinti visuomenę su jos veikla per įvai-
rias informacijos priemones – spaudą, radiją bei televiziją. Tuo atžvilgiu ypač 
paslaugios buvo Vakarinės naujienos. Knygoje nurodoma, kad šiame laikraštyje 
iki 1988 m. buvę paskelbta beveik pusantro šimto kalbos praktikos straipsnių, 
o pridėjus visokias informacijas apie susirinkimus, sekcijos sąsiuvinių bei iš jų 
išaugusios Mūsų kalbos apžvalgas, tų rašinių iš viso būtų per 500.

Šiame poskyryje apibūdinti net 35 laikraščiai ir žurnalai, kurie, kad ir ne-
vienodai gausiai, yra dėję medžiagos apie lietuvių kalbą. Tarp jų pirmiausia 
minimi valdžios oficiozas Tiesa ir komjaunimo organas Komjaunimo tiesa. Šie 
laikraščiai nebuvo nuoseklūs ir stropūs kalbos saugojimo šalininkai. Vis dėlto 
ir retkarčiais spausdinti lietuvių kalbos temas nagrinėjantys straipsniai teikė 
tam tikros drąsos kitiems laikraščiams ir žurnalams daugiau ar mažiau aktyviai 
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jungtis į kalbos sąjūdį, ir kurie ne kurie periodiniai leidiniai gerokai nutolda-
vo nuo Tiesos santūrumo. Antai mėnesinis žurnalas Mokslas ir gyvenimas per 
tuos dešimtmečius, A. Pupkio apskaičiavimu, išspausdino kelis šimtus rašinių, 
skirtų lietuvių kalbai. Iš jų „koks penktadalis buvo tiesiogiai susijęs su kalbos 
kultūra“ (p. 91). Porą šimtų kalbinių straipsnių per tą laiką paskelbė mėnesinis 
žurnalas Tarybinė moteris. Knygos autorius pabrėžė, kad jo kalbos skyrelis „bu-
vęs ar ne solidžiausias visoje to meto periodinėje spaudoje“ (p. 93). Tam sky-
reliui kelerius metus vadovavo Antanė Kučinskaitė, o nuo 1975 m. – Aldona 
Paulauskienė. Apie jų tvarkomą skyrelį A. Pupkis taip pagiriamai atsiliepė šioje 
knygoje: „Nuo kitų laikraščių ir žurnalų skyrelių šis skyrėsi tuo, kad buvo gerai 
suplanuotas, jo rašinių tonas buvo ne tiek peikiamas, kiek prašomas, apeliuo-
jantis į žmogaus jausmus“ (p. 82).

Palikę skaitytojams patiems tęsti pažintį su šiuo labai informatyviu poskyriu, 
trumpai referuojame poskyrį „Apie sekcijos žmones“ (p. 101–107). Tų žmonių 
būta labai daug ir labai įvairių. Čia tie sekcijos aktyvistai surašyti trimis gru-
pėmis. Pirmąją grupę sudaro, sakytume, priešakinis sąjūdžio etalonas – akty-
viausieji, vadovaujantieji, ypač pasižymėję kalbos kultūros dalyviai, daugiausia 
tie, kurie turi mokslinius laipsnius, kalbos specialistai. Kadangi jų biografijos 
prieinamos enciklopedijose ir žinynuose, čia nurodomos tik jų pavardės ir var-
dai. Antrajame sraute surašyti pavardėmis (abėcėlės tvarka) tie, kurie taip pat 
beveik visi figūruoja informaciniuose leidiniuose, bet, skirtingai nuo pirmųjų, 
yra dalyvavę kalbos kultūroje kukliau. Trečioji grupė didžiausia, joje suminė-
ti aktyvistai. Prie jų reikia pridėti dar 21 asmenį, kurie, motyvuojant tuo, jog 
apie juos „turima mažiau enciklopedinių žinių“ (p. 102), pamaloninti striuko-
mis biografinėmis nuorodomis. Tarp šių yra daugiausia filologų, bet čia pateko 
ir fizikas akademikas Adolfas Jucys, biologas, poetas ir kalbininkas Jonas Ju-
revičius, Vilniaus inžinerinio statybos instituto dėstytojas Valdemaras Micha-
lauskas, matematikas Petras Rumšas, geologas Eduardas Vodzinskas, Vilniaus 
inžinerinio statybos instituto Radiotechnikos katedros vedėjas Jonas Stanaitis. 
Čia trumpai pristatomas Albinas Kilikevičius, kuris Mažojoje lietuviškoje tarybi-
nėje enciklopedijoje apibūdintas kaip „revoliucinio judėjimo dalyvis“, 1927 m. net 
buvęs Lietuvos teismo nuteistas mirties bausme, bet, padavęs Prezidentui ma-
lonės prašymus, 1932 m. buvęs paleistas iš kalėjimo10. Ši aplinkybė tikriausiai 
užkirto jam galimybę pritapti prie tarybų valdžios.

Ten, kur į bendrą veiklą susiburia daug žmonių, neišvengiamai reiškiasi ir 
daug skirtingų pažiūrų. Apie kalbos sąjūdžio dalyvių skirtybes kiek užsime-
nama ir knygoje. Būta „tradicininkų, arba konservatorių“, būta ir „novatorių, 
arba naujybininkų“, būta ir tokių, kurie stengėsi laikytis „vidurinės linijos“. 

 10 Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. 2. K–P. – Vilnius: Mintis, 1968, p. 137.
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A. Pupkis pabrėžia: „Visi turėjo savo pažiūras, kai kas laikėsi gana kategoriškos 
savo nuomonės, bet nė vieno elgesys nevedė į skandalus ar priešiškas diskusijas 
(apskritai tai buvo ne skandalų laikai)“ (p. 446). Todėl visai pagrįstas autoriaus 
teiginys, kad „Visus vienijo pirmiausia atsakomybė už gimtosios kalbos likimą 
(p. 448) ir kad Pats svarbiausias rezultatas buvo tas, kad pavyko išsaugoti kal-
bos struktūros stuburą, svarbiausias jos dalis ir atramas“ (p. 449). Taigi teisingai 
suvokta lietuvių kalbai besiformuojant pavojinga būklė Vilniuje prasidėjusiam 
kalbos kultūros sąjūdžiui leido pasidaryti labai patraukliu pavyzdžiu kitų Lietu-
vos miestų ir rajonų gimtosios kalbos likimu susirūpinusiems šviesuoliams. Kū-
rėsi analogiškos kalbos sekcijos Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Marijampolėje. 
A. Pupkis gana plačiai aprašo trečiame skyriuje „Respublikinė kalbos komisija ir 
jos darbai“ (p. 109–217) šį vyksmą ir reikalą jį koordinuoti. Tuo tikslu 1970 sau-
sio 30 d. Paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos prezidiumas patvirtino ko-
ordinacinę komisiją, kuri vėliau imta vadinti Respublikine kalbos komisija. Jos 
pirmininku tapo Jonas Balkevičius. Ši komisija daug laiko ir jėgų skyrė kalbos 
faktų rinkimui. Per tuos dvidešimt metų rajonų ir miestų kraštotyrininkai už-
rašė kone milijoną kortelių su kalbos pavyzdžiais. 1976–1986 m. komisijos pa-
stangomis buvusios suorganizuotos 11 ekspedicijų vienuolikoje rajonų.

Šio skyriaus poskyryje „Leidybos darbai“ (p. 127–193) atskleidžiama, ko-
kiomis pastangomis komisijai pavyko nugalėti Maskvos institucijų teisę neduo-
ti leidimo periodiniam leidiniui ir įstengti sukurti savo spaudos organą, gavusį 
Mūsų kalbos pavadinimą. Šio leidinio istorija, paneigianti prasimanymą, kad 
kalbos kultūros sąjūdis buvęs valdomas partijos, verta papasakoti plačiau. Vis-
kas prasidėję nuo to, kad 1968 m. gegužės 7 d. Vilniaus miesto lietuvių kalbos 
sekcijos susirinkime kilusi idėja išleisti lapelį su pranešėjos Nijolės Sližienės re-
ferato apie kanceliarinę kalbą teiginiais. Vilniaus miesto Vykdomojo komiteto 
pastangomis toks lapelis buvęs išspausdintas. Sekcija po vieną kitą jo egzem-
pliorių išsiuntinėjusi įvairioms įstaigoms ir organizacijoms. O šios savo ruožtu 
jį padauginusios pagal savo poreikius. Tais pačiais metais po kito posėdžio vėl 
kilęs klausimas, ką daryti. Sekcijos pirmininkas J. Balkevičius kreipėsi į uni-
versiteto rektorių Joną Kubilių, ar universitetas galėtų tokius lapelius savo ro-
taprintu padauginti kaip medžiagą studentams. Rektorius tam pritaręs. Išleidus 
antrąjį ir trečiąjį lapelį, kilo rūpestis dėl popieriaus. Ministrų Tarybos Spaudos 
komiteto pirmininkas Feliksas Bieliauskas paskyręs kelias tonas popieriaus uni-
versitetui, kad galėtų tiražuoti būsimus lapelius. 1971 m. pasirodęs pirmasis la-
pelis, pavadintas Mūsų kalbos vardu. Iš tikrųjų būta jau ne lapelio, bet leidinio, 
turinčio žurnalo bruožų. Jo atsakomuoju redaktoriumi pažymėtas A. Pupkis. 
Joje išspausdinti keturi straipsniai, yra skyreliai „Mūsų kalendorius“, „Mums 
rašo“ ir „Kronika“. Nurodytas tiražas – 2000 egz., ir kaina – 11 kap. Nuo „nor-
malių“ žurnalų jis skyrėsi tuo, kad spausdintas rotaprintu ir išėjo nelegaliai, ne 
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kaip žurnalas. Todėl visą laiką grėsė pavojus (laimė, neatsirado skundikų), kad 
Lietuvoje veikiantis glavlito (rusiška junginio Glavnoje upravlenie po delam litera-
tury i izdatelstv „Vyriausioji literatūros ir leidyklų reikalų valdyba“ santrumpa) 
skyrius galiausiai šį tęsiamą leidinį pripažins esant žurnalą ir atitinkamai nu-
baus savivaliaujančius jo leidėjus. Kai tas pavojus pasidarė visiškai realus, Mūsų 
kalbą gelbėjo partijos centro komiteto kultūros skyriaus vedėjo pavaduotojas 
Jonas Bielinis, universitetas ir Aukštojo ir specialiojo mokslo ministerija. Pa-
galiau 1979 m. spalio 11 d. Valstybinis leidybos, poligrafijos ir knygų prekybos 
komitetas leido Mūsų kalbą tituluoti „Mokslo“ leidyklos užsakomuoju leidiniu. 
Kalbos žurnalo problemos galiausiai išsisprendė 1990 m., kai atgavusioje nepri-
klausomybę Lietuvoje ėmė eiti Gimtoji kalba.

Šio leidinio istorijai visai tinka Janinos Degutytės vieno eilėraščio eilutės: 
„Bando vienas viesulas nublokšti, / Tarsi broliai paremia kiti“. Tad žmonės, 
kurie nepatyrė savo kailiu anų laikų gyvenimo, vertindami tų dvidešimt metų 
kalbos sąjūdį, turėtų neišleisti iš akių prielaidos, kad padėties būta kur kas su-
dėtingesnės, negu ją vaizduoja jie savo rašiniuose.

Dviejuose šio skyriaus poskyriuose susipažįstame su leidinio Kalbos prakti-
kos patarimai sudarymu (du leidimai – 1976 ir 1985 m.) ir 6 knygelių serijos, 
pradėtos knyga Vardai ir žodžiai (1971) ir pasibaigusios knygele Ženklas ir pras-
mė (1986), leidimu. Pirmojo leidinio sudarytojas A. Pupkis, o vyr. redaktorius 
Z. Zinkevičius. Šešias serijos knygeles sudarė Bronys Savukynas. Šie leidiniai 
buvo labai populiarūs. Pirmąjį leidinį A. Pupkis labai pagrįstai įvertino tokiu 
sakiniu: „Didžiausias sovietinių laikų kalbos praktikos darbas išlaikė visus lai-
ko išbandymus ir net dabar suskaitytas iki skiautelių dar vis vartojamas leidy-
klose ir redakcijose (ypač dėl semantikos ir žodžių darybos)“ (p. 186).

Be minėtos B. Savukyno sudarytos serijos, kuri prasidėjo knygute Vardai ir 
žodžiai (1971) ir baigėsi knygele Ženklai ir prasmė (1986), knygoje apžvelgiami 
keturi ne tokie populiarūs sekcijos leidiniai: Baltų kalbos ir jų tyrinėjimo meto-
dai (sudarytoja Bronė Balčienė, 1978), Respublikos kalbininkų memorialinės vietos 
(1985) ir du metodinio pobūdžio rinkinukai: Kaip rinkti liaudies kalbos duomenis 
(1975) ir Kalbos faktų rinkimo programa (1983).

Paskutinis poskyris „Kalbos dalykų sklaida per televiziją ir radiją“ (p. 194–
215). Chronologiškai pirmiausia prasidėjo radijo kalbos valandėlės 1957 m., kai 
dar visai negalvota apie minimą kalbos kultūros sąjūdį. Kazys Ulvydas tais me-
tais pradėjo rengti valandėlę pavadinimu Taisyklingai kalbėkime ir rašykime. Tik 
1984 m. jas perėmė Respublikinė kalbos komisija, kada ideologiniais sumeti-
mais nuo jų rengimo buvo atstatytas ilgametis vadovas K. Ulvydas. Tai nebuvo 
atvirai paskelbta, bet vienoje valandėlėje jo tvirtai pareikšta, kad gimtosios kal-
bos gerai išmokstama vienakalbėje aplinkoje, o ankstyvas svetimos kalbos mo-
kymas kenkiąs jai. Toks teiginys aiškiai prieštaravo 1975 m. ir 1979 m. Taškente 
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vykusių pasitarimų skelbtoms nuostatoms stiprinti rusų kalbos diegimą kitoms 
tautoms pradedant jos mokyti jau darželiuose.

Atleidus K. Ulvydą, radijo laidos valandėlės buvusios atgaivintos 1984 m. 
birželio 2 d., gavusios Mūsų kalbos vardą. Atmetus trijų kalbininkų kandida-
tūras, vedėju paskiriamas televizijos kalbos laidų vedėjas A. Pupkis. Naujųjų 
valandėlių pobūdis gerokai pasikeitė: paįvairėjo tematika, į jas imta kviesti kitų 
kalbininkų. Buvo skiriama vietos klausytojų atsiliepimams. Per šešerius metus 
(iki 1990 m.) radijo valandėlių būta beveik 300, o iš jų daugiau kaip trečdalis 
pagal klausytojų pasiūlytas temas. Klausytojai buvo reiklūs viešajai kalbai. Tą 
reiklumą A. Pupkis apibendrino tokia pastraipėle: „Iš bendravimo su skaityto-
jais [= klausytojais? – A. P.] ryškėjo reikalavimas sudrausti kalbos darkytojus, 
siunčiamuose laiškuose būdavo pridedama daug iškarpų iš laikraščių su kalbos 
klaidomis ir biurokratinės kalbos pavyzdžiais“ (p. 214).

Tą tautos masių rūpestį savo kalbos apsauga taip pat rodo knygos padala „Te-
levizijos kalbos laidos“ (p. 194–204). Pirmoji televizijos laida įvyko 1977 m. ko-
vo 11 d. Ją surengti paskatino artėjantis Vilniaus universiteto įkūrimo 400 me-
tų jubiliejus. Reguliarios kas dvi savaitės rengiamos kalbos laidos prasidėjo nuo 
tų metų rugsėjo 24 d. Nuo 1978 m. jos kurį laiką transliuotos kas pirmadienį, 
o nuo rugsėjo imtos rodyti sekmadieniais. Knygoje gana išsamiai nušviesti ir 
visuomenės atgarsiai. Apibendrinimui čia nurodysime tik du ryškiausius fak-
tus. 1977–1989 m. iš viso parodyta 480 televizijos Mūsų kalba laidų, o per vi-
są tą laiką gauta bene 5000 žiūrovų laiškų. Daugumas autorių pritarė laidoms, 
kalbos sekcijų veiklai, o kurie ne kurie net siūlė griežtinti reikalavimus viešajai 
kalbai. Taigi tais metais rūpinimasis gimtosios kalbos kultūra buvo apėmęs ne 
būrelį kalbininkų, kuriuos dabar mūsų „modernistai“ visaip niekina, bet įvai-
rius visuomenės sluoksnius.

Tai patvirtina ir ketvirtas knygos skyrius „Miestų ir rajonų kalbos sekcijų 
veikla“ (p. 218–323). Jame apžvelgiama ir įvertinama 50 Lietuvos miestų ir ra-
jonų kalbos sekcijų dalyvavimas lietuvių kalbos kultūros sąjūdyje. Kalbant apie 
kiekvieną vietovę, neužmiršta paminėti aktyviųjų šitų sekcijų dalyvių. Taip pat 
nušviečiama vilniečių pagalba kitų miestų ir rajonų kalbos sekcijoms. Apžval-
giniame rašinyje neįstengiame išsamiau išdėstyti šio skyriaus duomenų. Tiki-
mės, kad skaitytojai, ypač suinteresuoti savo gyvenamosios vietovės kalbos są-
jūdžiu, patys paskaitys A. Pupkio knygą.

Dviejuose knygos skyriuose – penktajame „Lietuvių kalbos norminimo 
klausimai“ (p. 324–394) ir šeštajame „Lietuvių kalbos stilistikos klausimai“ 
(p. 395–423) – A. Pupkis išsamiai apibūdino ir įžvalgiai įvertino teorinius kal-
bos sąjūdžio pagrindus. Šie skyriai labai aiškiai rodo, kaip knygos autorius yra 
gerai susipažinęs su to meto lietuvių kalbos literatūra.
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Kai paskaitai knygos paskutinį (septintąjį) skyrių „Kalbos sąjūdžio ideologi-
jos bruožai“ (p. 424–448), specialiai neįsigilinęs į sąvokos ideologija esmę, pa-
galvoji, kad šiame skyriuje bus išnagrinėta idėjų sistema, kuria vadovavosi są-
jūdžio dalyviai. Taip pat tikiesi išsiplėtojusio kalbos sąjūdžio idėjinio santykio 
su viešpataujančia ir brukama šalyje partijos ideologija nušvietimo. Iš tikrųjų 
ideologijai priklausančių specifinių dalykų čia randi nedaug. Paprastai tai da-
lykai, iliustruojantys komunistų partijos taktiką nacionaliniu klausimu ir labai 
konkrečių kalbos problemų skirtingas traktavimas, nepriklausantis nuo ideolo-
gijos skirtumų. Juk tos pačios ideologijos kalbininkai nesutarė dėl terminų li-
teratūrinė kalba ir bendrinė kalba. Beje, pirmasis variantas tik su labai didelėmis 
išlygomis gali būti laikomas „sovietinės kilmės“ (p. 436). Po 1950 m. jis diegtas 
lietuvių kalboje taikantis prie sovietinės terminologijos, kuri jį buvo perėmusi 
iš carinės Rusijos praktikos. O šioje jis imtas vartoti nusižiūrėjus į prancūzus 
(langue littéraire). Apskritai jį galėtume vadinti tarptautiniu, nes vartojamas dau-
gelyje kalbų (gal taip pat prancūzų pavyzdžiu?): anglų – literary language, vokie-
čių – Literaturschprache, latvių – literārā valoda, estų – kirjakeel (kirjandus ‘litera-
tūra’, keel ‘kalba’), lenkų – literacki język. Tad galima prielaida, kad ši aplinkybė 
taip pat yra paskatinusi po 1950 m. lietuvių kalbai teikti analogišką terminą.

Ideologijos neatskleidžia nė skyriuje apibūdinti kalbos sekcijų narių santy-
kiai su Valstybine lietuvių kalbos komisija (p.443–449). Tad skyrius, iš esmės 
imant, nerealizuoja antraštėje suformuluoto tikslo.

Apibūdindami vieną kitą skyrių esame užsiminę apie komunistų partijos ir 
jos diriguojamos valdžios narių nevienodą pažiūrą į kilusį lietuvių kalbos sąjū-
dį ir atskirus jo reiškinius. Nors A. Pupkio studija Lietuvių kalbos sąjūdis 1968–
1988 m. duoda medžiagos tam santykiui įvertinti, bet apskritai jis tebelaukia 
išsamaus nagrinėjimo, kokio negalima reikalauti iš knygos autoriaus. Šia proga 
norisi pasakyti čia vieną kitą mintį dėl šitos problemos.

Tarybų Sąjungoje toks kalbos puoselėjimo pakilimas buvo visiškai neįpras-
tas dalykas, ir partija turėjo jį įvertinti ideologiškai. Tačiau oficialaus vertinimo 
nebuvo: visa buvo palikta atskirų darbuotojų ir institucijų nuožiūrai. Iš čia kilo 
jų požiūrių ir elgsenos ryškių skirtumų. Partijos aukštoji vadovybė ir dabar ku-
rie ne kurie istorikai arba istorijos gvildentojai vaizdavo ir tebevaizduoja par-
tiją kaip monolitinį darinį. Iš tikrųjų partija buvo sluoksniuota, Buvo nemažas 
sluoksnis, kuris, nieko nesvarstydamas, aklai vykdė Maskvos Centro komite-
to direktyvas ar užuominas, o ne kartą net viršydavo jo pageidavimus. Tačiau 
būta sluoksnio ar kuklaus sluoksnelio (savo ruožtu taip pat nevienalyčio), kuris 
ryždavosi partijos tiesiamą liniją, ypač prieštaraujančią nacionaliniams intere-
sams, kiek pasukti ar palėtinti jos vykdymą. Tokią taktiką galėjo praktikuoti 
partinių veikėjų karta, atėjusi į vadovybę po Josifo Stalino mirties, kai respu-
blikų vadovams buvo suteikta šiek tiek daugiau erdvės veikti savarankiškai. Toji 
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erdvė buvo smarkiai ribojama, bet šioks toks jos išplėtimas nebegrėsė mirtinu 
pavojumi.

Knygoje pateikiami keli atvejai, kai aukštieji partijos šulai yra parėmę puo-
lamus aktyviuosius kalbininkus, tarp jų ir patį A. Pupkį. Jis aprašo, kaip kartą, 
atėjęs į televizijos būstinę, rado Mūsų kalbos laidų vedėją, savo viršininką, ka-
binete bekalbant telefonu. Telefonas buvęs toks garsus, jog pavaldiniui pasida-
rė aišku, kad kalbamasi su CK sekretoriumi Lionginu Šepečiu. Šis, paminėjus 
A. Pupkio pavardę, pasakęs: „Ką jūs čia, vyrai, žaidžiat, liaukitės, duokit žmo-
gui dirbt“ (p. 437, išnaša). Nuo tos dienos priekabės liovėsi.

Tarybų Sąjungoje nelaisvų tautų galimybės plėtoti savo kalbas priklausė nuo 
daugelio aplinkybių. Jų būta kiekvienai tautai labai skirtingų, kad ir kalbų bū-
klė čia labai skyrėsi. Tautinės kalbos gajumas išryškėja iš knygų leidybos duo-
menų. Ten, kur tautinė kalba pajėgi, gyvybinga, ten išleidžiama ir knygų dau-
giau ta kalba. Rusų kalbos skelbiamomis kalbomis knygų skaičius palyginti 
visai mažas. Palyginkime 1975 m. kai kurių respublikų duomenis. Antai Balta-
rusijoje iš tais metais išleistų 2827 knygų ir brošiūrų vos 471 leidinys baltaru-
sių kalba. Pagaliau ir bendras knygų skaičius respublikai, turinčiai 9 milijonus 
300 tūkstančių gyventojų, gana mažas. Turkmėnijoje (apie 3 milijonus gyven-
tojų) tais metais išleistos 509 knygos, turkmėniškos – 264), Tadžikijoje atitin-
kamai 868 ir 413, Kirgizijoje – 912 ir 440, Kazachijoje – 2034 ir 764.

Tuo tarpu Pabaltijo respublikose visi knygų leidybos duomenys kur kas pa-
lankesni nacionalinėms kalboms. Pavyzdžiui, Latvijoje (2,5 milijono gyven-
tojų) tais metais išleistos 2362 knygos, iš jų 1228 latviškos. Estija turėjo apie 
1,5 milijoną gyventojų, bet bendras tais metais išleistų knygų skaičius 2118 (es-
tų kalba knygų skaičius nenustatytas). Lietuva bendruoju knygų skaičiumi at-
silikdavo nuo savo kaimynių: 1975 m. jų išleista 1875. Tačiau lietuviškų knygų 
skaičius palyginti didesnis – 1361 (apie 70 %)11. Lietuva potencialiai buvo pa-
jėgi pralenkti savo Pabaltijo sesutes, bet to negalėjo padaryti dėl to, kad knygų 
leidyba nebuvo laisva: ją griežtai „normavo“ Maskvos įstaigos. O jų „palanku-
mas“ Pabaltijo respublikoms buvo susijęs su principu išlaikyti nuolatinį knygų 
leidybos augimą.

Šis principas tam tikru laipsniu ar savotiška forma koreliavo su kitomis 
aplinkybėmis, lėmusiomis skirtingų tautinių kalbų funkcionavimą Tarybų Są-
jungoje, pavyzdžiui, nevienodą jų vartojimą švietimo sistemoje. Tad ir tam tik-
ras lietuvių kalbos sąjūdžio 1968–1988 m. toleravimas laikytinas minimo skir-
tingo kalbų vertės pripažinimo padaru.

 11 Lietuvos duomenys iš: LTE 5, p. 585. Kitų respublikų iš: Bolšaja sovetskaja enciklopedija. 3 izd., 
t. 24, kn. 2. Moksva: Sovetskaja enciklopedija, 1977, p. 513–541.
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A. Pupkio veikalo antraštė yra kiek platesnės apimties negu jam nubrėžtas 
tikslas aprašyti kolektyvinės lietuvių kalbos apsaugos tarpsnį 1968–1988 m. Šį 
tikslą autorius, sakyčiau, visiškai įvykdė. O kad čia liko nenagrinėta sąjūdžio ir 
partijos linijos esmė, taip pat kitos sritys (pavyzdžiui, kalbos kultūros kaip dės-
tomojo dalyko plėtimas Lietuvos aukštosiose mokyklose, kalbos kultūrai skirtų 
visų leidinių analizė), autoriui priekaištauti nederėtų. Ko nepadarė jis, gauna 
visišką teisę padaryti tie, kurie šoka smerkti studijos autorių.

Kiekvienos knygos vertę didina ne tik faktų gausa, bet ir skaitytojui suža-
dinamos mintys, paskatos ir impulsai. A. Pupkio veikalas įsakmiai skatina lie-
tuvių kalbos būklę taip pat išsamiai apžvelgti ir kitais laikotarpiais, pavyzdžiui, 
1918–1940 ir po 1990 m., kai buvo atgauta nepriklausomybė. Ypač aktualu bū-
tų, neilgai laukus, nušviestąjį tarpsnį objektyviai sugretinti su XXI a. pradėju-
siomis plisti Lietuvoje tendencijomis, beatodairiškai propaguojamomis žurnalo 
Naujasis židinys-Aidai sambūrio. Rašydamas monografiją, A. Pupkis tas ten-
dencijas aiškiai juto, bet sąmoningai dėl jų nepolemizavo. Pasitenkino tik nedi-
dele pastaba išnašoje: „Nematau reikalo šioje knygoje diskutuoti su šiandieni-
nių neo liberalistinės krypties sociolingvistų ir istorikų teiginiais apie tariamus 
anuometinius žmogaus teisių pažeidimus kalbos sekcijų veikloje, apie polici-
nių kalbos priemonių taikymą kasdieniniame gyvenime, apie siekimą dirbtinai 
kurti autoritarinį kalbos ugdymo mechanizmą ir gintis nuo tikrų ar tariamų 
anuometinės veiklos nuodėmių“ (p. 448).

Pats, stovėjęs tada gana nuošaliai nuo tais dviem dešimtmečiais vykusio lie-
tuvių kalbos sąjūdžio organizacijų, šiandien visiškai pritariu šiai reikšmingo 
veikalo minčiai – autoriaus apsisprendimui. Dabartinius to meto sąjūdžio opo-
nentus, sakyčiau, tiktų įvertinti lietuvišku pasakymu: kuo pats kvepia, tuo ki-
tą tepa. Vargu ar rasis lietuvių kalbos istorijoje kitas toks diktatoriškas sam-
būris kaip dabar išsiplėtoję neoliberalai, akli Vakarų lingvistinių tendencijų 
propaguotojai.

Aldono Pupkio knygos apžvalgą ir pristatymą skaitytojams norėtųsi baig-
ti, kad ir ne visai originaliu, kiek perfrazuotu pasakymu: 1968–1988 m. labai 
reikšmingas lietuvių bendrinės kalbos etapas, vertas tolesnio tyrinėjimo, o kny-
ga Lietuvių kalbos sąjūdis 1968–1988 m. verta to sąjūdžio.

Įteikta 2017 m. balandžio 20 d.

A RNOLDAS PIROČKINAS
Antakalnio g. 49–9, LT-10325 Vilnius, Lietuva
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IŠĖJĘS IR PASILIKĘS 

GRASILDA BLAŽIENĖ 
Lietuv ių ka lbos ins t i t ut a s

ANTA TRUMPA 
LU Lat v ių ka lbos ins t i t ut a s

2017 metų sausio pradžioje per pačius šalčius ir pūgas išgirdome sukrečian-
čią žinią: sulaukęs 72 metų Ojaras paliko mus. Taigi baltų filologija  neteko žy-
maus latvių kalbininko, Latvijos universiteto Latvių kalbos instituto vyriausio-
jo mokslo darbuotojo, habilituoto daktaro, pasaulyje žinomo onomasto, baltisto, 
finougristo, Latvijos universiteto dėstytojo Ojaro Bušo. Negalima pamiršti jo ir 
kaip mokslo populiarintojo, poligloto, aistringo futbolo žinovo, puikiausio ko-
legos, atsidavusio tėčio, senelio ir prosenelio. O. Bušas buvo poliglotas, gyvai 
galėjo kalbėti devyniomis kalbomis, skaitė 15 kalbų.

Ojaras Bušas gimė 1944 m. balandžio 28 d. Krimuldos parapijoje. Mokėsi 
Rygos 36-oje (dabar Teikos) vidurinėje mokykloje. Jo bendraklasis Vytautas, 
vienos iš autorių (G. Blažienės) pusseserės vyras, yra papasakojęs daugybę isto-
rijų, pabrėždamas savo bendramokslio aistrą knygoms. Dvylikametis Ojaras jau 
buvo perskaitęs 1921 m. metais išleistą Pėterio Šmito litografinį paskaitų kursą 
„Kalbotyros įvadas“ ir susidomėjo kalbotyra. 1963 m. baigęs mokyklą O. Bušas 
kelerius metus dirbo sekretoriumi įvairiuose notarų biuruose ir šaltkalviu „Ry-
gos šiluminiuose tinkluose“. 1967 m. iš penkto karto įstojo į Sankt Peterburgo 
(tuometinio Leningrado) universiteto Filologijos fakultetą, kurį baigė 1972 m., 
įgydamas „filologo – suomių kalbos specialisto, rusų kalbos ir literatūros mo-
kytojo“ kvalifikaciją.

1973 m. O. Bušas pradėjo dirbti Latvijos mokslų akademijos Kalbos ir litera-
tūros institute, iš pradžių Mokslinių žodynų sektoriuje, nuo 1978 iki 1984 m. – 
Latvių kalbos sektoriuje, nuo 1984 iki 1992 m. – Dialektologijos skyriuje,  nuo 
1993 m. buvo Onomastikos skyriaus vadovas.

1991 m. O. Bušas tapo Latvių kalbos instituto vyriausiuoju mokslo darbuo-
toju ir direktoriaus pavaduotoju, kuriuo, išskyrus kelerių metų pertrauką, dirbo 
iki paskutinių gyvenimo dienų. Jis parašė daugiau nei 540 mokslinių ir mokslo 
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populiarinimo publikacijų įvairiomis temomis latvių, lietuvių, rusų, anglų, es-
tų, suomių, vengrų ir vokiečių kalbomis.

O. Bušas pats save laikė kalbotyros pantofagu, arba visaėdžiu, nes jį do-
mino daugybė temų. Jo kalbinių interesų sritys buvo tikrinių daiktavardžių ir 
nebend rinės leksikos tyrimai, latvių kalbos semantika, sintaksė, morfologija, 
fraze ologija, terminologija. Jo akys krypo į kalbos kultūrą ir politiką, kalbos ir 
kalbotyros istoriją, skolinius, ypač iš germanų ir finougrų kalbų, taip pat į kur-
šių ir lyvių kalbas.

Mokslinę veiklą O. Bušas pradėjo būtent nuo latvių ir suomių kalbose esan-
čių skolinių tyrimų. Vėliau rašyta ir apie skolinius tarmėse bei žodynuose. Apie 
skolintų leksemų kilmę jis rašė ir mokslo populiarinimo periodikoje.

O. Bušas buvo tikrai universalus kalbos tyrėjas, iš esmės gilinęsis ir į ne-
norminės latvių kalbos dalykus, suformavęs slengo mokslinio tyrimo ir atran-
kos principus bei terminiją. Šia tema 1980 m. jis apgynė filologijos kandidato 
disertaciją „Nenorminiai netarminiai šiuolaikinės latvių kalbos leksiniai ger-
manizmai (funkcinis aspektas)“ (Недиалектные нелитературные лексические 
германизмы в современном латышском языке (функциональный аспект)). 
O. Bušas parašė straipsnių ir apie nenorminės kalbos semantiką, kilmę, mo-
tyvaciją, skolinimosi kelius, nenorminės kalbos atspindėjimą leksikografijoje.

Mokslininko nenorminės leksikos tyrinėjimų savotiška viršukalnė yra kartu 
su Vineta Ernstsone 2006 m. išleistas žodynas Latviešu valodas slenga vārdnīca 
(„Latvių kalbos slengo žodynas“). Šis žodynas yra mokslinis aiškinamasis, jį 
sudaro apie 8000 žodyninių straipsnių. 

Be minėtų temų O. Bušas taip pat domėjosi kitais leksikologijos faktais – 
naujažodžiais, sinonimais, tarptautiniais žodžiais, terminais, senųjų raštų kalba.

Šie tyrimai 1994 m. leido gintis habilituoto filologijos daktaro laipsnį už 
darbų visumą „Latvių kalbos leksikos kilmė, istorija ir dabartinė vartosena“ 
(Latviešu valodas leksikas cilme, vēsture un mūsdienu lietojums).

O. Bušo knygoje „Nuo germanizmų iki superlatyvo“ (No ģermānismiem 
līdz superlatīvam, 2008) sukaupta žymi dalis iki to laiko parašytų straipsnių, 
apibend rinančių beveik visas jį dominusias temas, nesusijusias su onomastika: 
leksikos istoriją ir dabartį, gramatiką, tekstologiją, kalbos kultūrą bei kalbos po-
litiką. Ypatingą knygos skyrių sudaro beveik 30 mokslininko esė, kurias galima 
laikyti latvių kalbotyros populiarinimo klasika. 

Baltistas ir finougristas O. Bušas rašė su kalbos istorija susijusius straipsnius 
ne tik apie latvių, kuršių ir kuršininkų kalbas, bet ir apie lyvių kalbą. Meilę 
Baltijos finų kalboms jis išlaikė iki gyvenimo pabaigos, Latvijos universitete 
dėstydamas finougristikos ir onomastikos kursus, būdamas neseniai išėjusio 
estų-latvių kalbų žodyno konsultantu. 
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IŠĖJĘS IR PASILIKĘS

Ne Latvijos lingvistams jis pirmiausia žinomas kaip onomastas. Onomastika 
O. Bušui buvo svarbiausia sritis. Jau savo mokslinio kelio pradžioje, dar nedirb-
damas Onomastikos skyriuje, O. Bušas ėmėsi onomastinių tyrimų. Iš pradžių 
rašė apie zoonimus ir asmenvardžius, po to – apie vietovardžius, o paskutiniu 
metu, kaip jau buvo rašyta, didelį dėmesį skyrė onomastikos teorijai – tikrinių 
žodžių semantikai. 

O. Bušas buvo vienas iš svarbiausių dabar tebeleidžiamo „Latvijos vieto-
vardžių žodyno“ (Latvijas vietvārdu vārdnīca) tomų autorių. Nemaža to žodyno 
lemų dalis dar tebėra jo rankraščiuose. O. Bušas buvo P1–P3, R tomų atsakin-
gasis redaktorius, etimologijų (ypač lyvių ar estų kilmės vietovardžių) autorius, 
2016 m. rudenį pradėjo redaguoti ir S tomą.

Vietovardžiai analizuoti daugiausia kilmės, kalbų kontaktų aspektais. O. Bu-
šas kreipė žvilgsnį ir į dabartinius aktualius onomastikos faktus, tokius kaip 
įvairių įstaigų pavadinimai.

Dar 2015 m. kartu su kolege Laimute Balode O. Bušas suspėjo įgyvendinti 
seniai puoselėtą idėją apie trumpą vietovardžių kilmės žodyną „Nuo Abavos iki 
Zilupės“ (No Abavas līdz Zilupei), į kurį buvo įtraukti tiek Latvijos miestų, tiek 
pačios Latvijos, jos kultūrinių istorinių regionų, tiek didžiausių upių ir kalnų 
pavadinimai bei jų kilmės aiškinimai.

Asmenvardžius O. Bušas daugiausia analizavo kilmės, istorijos, dinamikos 
ir motyvacijos aspektais. Jis rašė ir apie pravardes bei į kalendorius neįtrauktus 
retuosius vardus. O. Bušas buvo ir „2000–2003 m. vardadienių kalendoriaus“ 
(Vārdadienu kalendārs 2000.–2003., 1999) bei „Tavo 2005, 2006, 2007 m. var-
dadienių kalendoriaus“ (Tavs vārdadienu kalendārs 2005, 2006, 2007, 2003) at-
sakingasis redaktorius – ne šiaip sau kalendorių, į kuriuos buvo įrašyti beveik 
visi latvių vardai, bet ir mokslinių straipsnių rinkiniai.

O. Bušo onomastikai skirtos publikacijos iki šio šimtmečio pradžios apiben-
drintos knygoje „Asmenvardžiai, vietovardžiai ir kiti vardai: tyrimo pakopos“ 
(Personvārdi, vietvārdi un citi vārdi: izpētes pakāpieni, 2003).

Emocijos kategoriškai atsisako pripažinti, kad nebegali parašyti trumpo laiš-
kelio O. Bušui: „Ojarai, būk draugas, recenzuok Lietuvos vietovardžių žodyno 
trečiąjį tomą.“ Atsakymas būtų: „Jeigu reikia, tai reikia... Ojārs“. Trečiąjį tomą 
recenzuos jau O. Bušo mokinė Anta Trumpa. Ojaras tebėra labai arti mūsų ir 
bus, kol mes būsime. O. Bušas buvo nevienadienis mokslinininkas: gilus, talen-
tingas, tolerantiškas, labai darbštus. Mintimis dažnai kalbamės su juo, tariamės 
ir vis dar netikime, kad nebevažiuosime drauge rugpjūčio mėnesį į Debreceną, 
dar vieną tarptautinį onomastikos kongresą. Pasauliniai onomastų sambūriai 
buvo O. Bušui didelė šventė. Jis gerte gėrė pranešimus, ieškojo patvirtinimų sa-
vo hipotezėms ir teiginiams ir drąsiai žengė į sudėtingiausią onomastikos sritį – 
teorijos dalykus. Puikiai pamenu 2002 m. ICOS kongresą Uppsaloje ir O. Bušo 
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pranešimą: „Und dennoch ist jeder Eigenname ein vollberechtigtes Wort. Eini-
ge Überlegungen zur Semantik der Eigennamen“ („Ir visgi kiekvienas tikrinis 
žodis yra visateisis žodis. Kai kurie pamąstymai apie tikrinių vardų semanti-
ką“). Kokios diskusijos ir aistros virė po pranešimo, nes onomastikos grandai 
dar tik puse lūpų kalbėjo apie tuos dalykus. Vėliau jau buvo daug rašyta: pra-
bilo britas Richard Coates, belgas Willy van Langendonckas, vokiečiai Vol-
ker Kohlheim, Silvio Brendler ir kiti. Peržiūrėjau daugybės onomastikos dar-
bų literatūros sąrašus. Nedaug ten mūsų pavardžių. Sunkiai skynėmės kelius į 
Europą, nors O. Bušo samprotavimai ir idėjos buvo tikrai originalios ir turėjo 
būti cituojamos ne viename svečių šalių straipsnyje ir ne vienoje monografi-
joje. 2005 m. Pizos onomastikos kongrese O. Bušas skaitė pranešimą „Über 
die Homonymie. Polysemie und Synonymie von Eigennamen“ („Apie tik rinių 
vardų homonimiją, polisemiją ir semantiką). O. Bušui ypač artima buvo tikri-
nių vardų semantika: tikrinių vardų leksinė reikšmė, egzonimai ir endonimai, 
tikrinių vardų homonimija, polisemija ir sinonimija. Į O. Bušo nuomonę dėl 
tikrinių vardų leksinės reikšmės dėmesį jau buvo atkreipę ir kitų šalių ono-
mastai. 2005 m. jis jau tvirčiau grūmėsi diskusijoje, buvo išgirstas ir įvertintas. 
Karštas rugpjūtis buvo Pizoje. Ekskursija ir maudynės. Ojaro prašomas klausi-
mas: „Tu tikriausiai nesimaudysi? Palieku savo drabužėlius.“ Jo švytėjimas, iš-
lipus iš vandens, džiaugsmas ir begalinis žingeidumas kiekvienai smulkmenai, 
faktui. Ir žinojimas. Jis skaitė apie viską ir žiūrėjo tokiomis smalsiomis akimis į 
pasaulį, kad retas taip bežiūri. Nebijau skambių žodžių, bet amžinybėn iškelia-
vęs Kolega buvo tikras Renesanso žmogus, kuriam rūpėjo išmanymas ir žino-
jimas. O. Bušas buvo ir atlaidus. Suprato, kad jaunieji tikrai tobulės per darbą, 
nors ir nakvos namuose, o ne Institute, kaip jis pats tai darė ne vienerius metus. 
O. Bušas buvo ir aktyvus visuomeninis ir politinis veikėjas, ypač reiškęsis Lat-
vijos nepriklausomybės atkūrimo metu ir kurį laiką po to, aktyviai dalyvavo 
rengiant Vietovardžių įstatymo projektą. Jis dalyvavo 1991 m. sausio įvykiuose, 
apdovanotas barikadų dalyvio atminimo ženklu. Buvo Latvijos tautos fronto 
dalyvis, vėliau Krikščionių demokratų sąjungos narys tačiau jis vengė šlovės ir 
valdžios, jam nerūpėjo garbės vardai. Šis labai paprastas ir subtilus žmogus vi-
sada buvo atviras savo kolegoms, doktorantams, studentams, kiekvienam, ku-
riam reikėjo jo patarimo ar pagalbos.
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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 ki-
tomis kalbomis. Skelbiami mokslo straipsniai, diskusinės publikacijos, kalbos 
leidinių recenzijos.

Straipsnio apimtis iki 40 000 spaudos ženklų, diskusinių publikacijų iki 
10 000 spaudos ženklų, recenzijų – iki 20 000. Didesnės apimties straipsniai 
spausdinami tik atskirai susitarus su redakcija, redaktorių kolegijos sprendimu.

Straipsnius reikia pateikti elektronine forma – Microsoft Word ir Adobe PDF 
formatu (*.doc, *.rtf, *.pdf). Pageidautina, kad straipsniai būtų parašyti ne 
žemesne kaip MS WinWord 2000 versija. Tekstas turi būti surinktas Uniko-
do standarto šriftais. Iliustracijos pateikiamos atskiru failu, ne mažesne kaip 
300 dpi skyra. Straipsnyje turi būti pažymėta iliustracijos vieta.

Prieš tekstą nurodomas visas autoriaus vardas ir pavardė, institucija, išvardi-
jamos autoriaus pagrindinių mokslinių tyrimų kryptys, pateikiama iki 200 žo-
džių anotacija ir 5 esminių žodžių sąrašas lietuvių ir anglų kalbomis. Teksto 
pabaigoje nurodoma įteikimo (gavimo) data, autoriaus darbovietės arba namų ir 
elektroninio pašto adresas. Po straipsnio pateikiama santrauka anglų kalba, po 
straipsnių kitomis kalbomis būtina ir lietuviška santrauka.

Santraukos nerašomos recenzijoms, diskusinėms publikacijoms.
Cituojamos literatūros nuorodos pateikiamos tekste skliaustuose: autoriaus 

pavardė, publikacijos metai ir po dvitaškio puslapis, pvz.: (Ambrazas 2006: 182; 
Žilinskienė 2002: 174). Kolektyvinių darbų nurodoma raidinė pavadinimo san-
trumpa. Straipsnio gale pateikiamas literatūros sąrašas, pvz.:

Ambraza s Vy tauta s  2006: Lietuvių kalbos istorinė sintaksė. Vilnius: 
Lietuvių kalbos institutas.

Ži l insk ienė Vida 2002: Gramatinių formų vartojimas lietuvių kalbos 
moksliniame stiliuje. – Acta Linguistica Lithuanica 46, 173–178.

Aptariamieji kalbos duomenys pateikiami pasviruoju šriftu.
Žurnalui įteikti straipsniai anonimiškai recenzuojami dviejų recenzentų, 

skiriamų redakcijos.
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Guidelines for contributors

ALL publishes scientific articles, discussion papers and critical reviews. Sub-
missions should be written in Lithuanian, Latvian, english, german, french, or 
russian. Submissions in other languages can be accepted upon consultation 
with the editors only.

The length of an article should not exceed 40,000 characters, that of a dis-
cussion paper 10,000 characters and that of a review 20,000 characters. Longer 
works will be published only by consent of the editor and the editorial board.

Articles should be submitted in two formats: Microsoft Word and adobe Pdf. 
It is requested to use Ms WinWord 2000 or later versions, using the *.doc or 
*.rtf format. The main body of the text should be typed in standard unicode 
fonts. Illustrations of not less than 300 dpi resolution should be presented in a 
separate file.

The first page of a submission should contain the full name and surname 
of the author, the author’s affiliation, the main topics of the author’s scientific 
research, an abstract (up to 200 words) and 5 keywords in english. Date of the 
submission, postal address of the author’s institution or home and e-mail ad-
dress should be added on the last page. The final version of the article should 
be accompanied by a summary in english, which will be translated into Lithu-
anian by the editorial staff. Summaries are not necessary for reviews and dis-
cussion papers.

Literature cited in the text should be given in brackets: author’s name, year 
of publication, colon, page number(s), e.g., (Ambrazas 2006: 182; Žilinskienė 
2002: 174). The title of collective works should be abbreviated. At the end of 
the article a bibliography should be given, e.g.,

Ambraza s Vy tauta s  2006: Lietuvių kalbos istorinė sintaksė. Vilnius: 
Lietuvių kalbos institutas.

Ži l insk ienė Vida 2002: Gramatinių formų vartojimas lietuvių kalbos 
moksliniame stiliuje. – Acta Linguistica Lithuanica 46, 173–178.

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

torial board.
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