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ILJA LEMEŠKIN
L ie t uv ių k a lb o s i n s t it ut a s
Mok s l i n ių t y r i mų k r y p t y s : senoji baltų literatūra ir raštija,
lyginamoji folkloristika, leksikografija, baltistikos istorija.

„PIRKIT MANE IR SKAITYKIT“.
PIRMIEJI SPAUSDINTI LDK
AKROSTICHAI1
“Buy me and read me”. First Printed Acrostics
in the Grand Duchy of Lithuania
Anatolijaus Nepokupno atminimui

A NOTACI JA
Pirmos spausdintos LDK knygos – 1522 m. Mažoji kelionių knygelė bei 1547 m. katekizmas – į rusėnų bei lietuvių skaitytoją prasiskynė kelią akrostichais. Vienodo formato ir artimos paskirties knygelės atsirado viena po kitos toje pačioje istorinėje kultūrinėje erdvėje,
tačiau Pranciškaus Skorinos ir Martyno Mažvydo akrostichai iki šiol nebuvo nuodugnaus
lyginamojo tyrimo objektas. Šią spragą siekiama užpildyti šiuo straipsniu. Iš pradžių aptariami 1519–1522 m. rusėniški akrostichai, į kuriuos M. Mažvydas potencialiai galėjo
orientuotis. Remiantis analogija, gvildenamos akrostichų savybės, aptariamas M. Mažvydo sukurtų kūrinėlių šaltinis.
E S M I N I A I Ž O DŽ I A I : M. Mažvydas, P. Skorina, akrostichas, Katekizmas, paratekstas,
knygos invokacija į skaitytoją, ketureilis, knygos personifikacija,
reklamos kalba.
A N NOTAT ION
The first printed books in the Grand Duchy of Lithuania – The Small Travel Book in
1522 and Catechism in 1547 – paved their way to the Ruthenian and Lithuanian reader
1

Petras Kalibatas autoriui maloniai padovanojo Martyno Mažvydo faksimilę (Catechismvsa…,
egz. nr. 72). Leidinys, paruoštas Kamilės Kalibataitės rūpesčiais ir globa, buvo labai naudingas
rašant šį straipsnį. Lietuvos knygų leidėjų šeimai už tai nuoširdžiai dėkoju.
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though acrostics. The books of uniform format and similar purposes originated one after
another in the same historical cultural domain; however, the acrostics by Francisk Skorina
and Martynas Mažvydas have not until now been the object of a thorough comparative
study. The article attempts to fill this gap. The Ruthenian acrostics of the period 1519–
1522 from which M. Mažvydas could have potentially drawn his inspiration are first discussed. With reference to analogy, the characteristics of acrostics are analysed; the source
of M. Mažvydas’ pieces of writing is discussed.
K E Y WO R D S : M. Mažvydas, F. Skorina, acrostic, Catechism, paratext, the
book’s invocation to the reader, quatrain, personification of the
book, language of advertising.

Pirmos spausdintos LDK knygos – 1522 m. Mažoji kelionių knygelė bei
1547 m. katekizmas2 – į rusėnų bei lietuvių skaitytoją prasiskynė kelią akrostichais. Subtilia kombinatorinės poetikos priemone paleotipai nusako savo atsiradimo aplinkybes resp. santykį su sudarytoju, autoriumi, leidėju. Vienodo
formato ir artimos žanrinės paskirties, knygelės atsirado viena po kitos toje pačioje istorinėje kultūrinėje erdvėje, todėl tenka apgailestauti, kad Pranciškaus
Skorinos ir Martyno Mažvydo akrostichai iki šiol nebuvo nuodugnaus lyginamojo tyrimo objektas. Šią spragą siekiama užpildyti šiuo straipsniu. Iš pradžių
aptarsime 1519–1522 m. rusėniškus akrostichus, į kuriuos 1547 m. katekizmas
potencialiai galėjo orientuotis. Remdamiesi analogija, pagvildensime kai kurias
akrostichų savybes, aptarsime M. Mažvydo sukurtų kūrinėlių šaltinius.
1. P. Skorina 1504–1512 m. gavęs įprastą universitetinį išsilavinimą, kaip
ir kiti renesanso atstovai, išmanė kombinatorinės poetikos bei poezijos subtilybes. Studijų metu įgytus įgūdžius stiprino Šventojo Rašto leidyba Prahoje 1517–1520 m. Antai 1519 m. Raudų knygos    
(   1519) pratarmėje jis kalba apie hebrajų abėcėle pagrįstus akrostichus:         
  „Reikia žinoti, kad šioje knygoje yra šešios žydų abėcėlės“
(f. 2v). Toliau aiškina raudų sandarą: pirmoje, antroje ir ketvirtoje raudose „po
vieną abėcėlę“ ( ), trečioje graudulingoje giesmėje – jų yra trys
2

10

Pirmoji lietuviška knyga šiuo laiku yra tvirtai susieta su Martyno Mažvydo asmenybe, nors kuklus leidinys elgiasi kaip anoniminis. Sąvoka „Mažvydo katekizmas“ įpareigoja, nes suponuoja
mintį, kad M. Mažvydas buvo visos knygos autorius, tačiau mes esame tikri tik dėl leidinio sudarymo ir prakalbų autorystės. Šiame straipsnyje naudojamės senu spaudos paminklo pavadinimu – 1547 metų katekizmas. Taip žymime leidinį (pavadintą pagal pirmą spausdintą šaltinį),
kuris susideda iš dviejų vienetų: Katekizmo (iki f. 20r) ir Giesmyno (nuo f. 20v).
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(   ) (ten pat). Turima omenyje tai, kad knygos trečią eilėraštį sudaro ne 22 eilutės (pagal hebrajų abėcėlės tvarką nuo alef iki tavas), o
trigubai tiek (66 eil.), nes kiekviena abėcėlės raide prasideda trys eilutės iš eilės.
Leidėjas išlaikęs akrosticho principą pratarmėje nuosekliai nurodo visų raidžių
pavadinimus ( –  –  –  –  –  –  ir t.t.) bei jų
reikšmes (         
            
… ir t. t.). Skaičius šeši, kurį sudaro vienas trigubas ir trys paprastieji akrostichai, P. Skorinos nuomone, atskleidžia Švč. Trejybės paslaptį:  
  „gyvybę suteikiančios Trejybės paslaptį pažymint“ (iš knygos kolofono, f. 12r).
Vėliau abėcėlės pamatą P. Skorina pakeitė kitokiu akrosticho principu. Bizantiškas akatistas buvo sudaromas iš trumpos įžangos ir 24 graikų abėcėlės akrostichą sudarančių strofų. Vilniuje išleistoje Mažojoje kelionių knygelėje
P. Skorina išspausdino panašaus pobūdžio slavišką kūrinį –  
       , t. y. akatistą šv. Petrui
ir Povilui. Himnas yra paliudytas ankstesnėje rašytinėje tradicijoje (Турилов
1989: 92). Po penkių įvadinių posmų čia eina strofos, kurių pirmos raidės sudaro kirilikos abėcėlę nuo a iki w. Taigi akrostichas apima pirmas 24 slaviškos
abėcėlės raides:

1 PAV.

Akrostichą sudarančios raidės akatiste šv. Petrui ir Povilui (1522)

Toje pačioje knygoje panašiu būdu buvo sukonstruoti ir du originalūs
P. Skorinos akatistai, tik vietoje tradicinės abėcėlės juose randame kitokios
rūšies akrostichus. Jie yra vardiniai, o juos pasitelkiant netiesiogiai atskleidžiama publikuojamų kūrinių (knygų) autorystė: p-i-s-a-l–d-w-k-t-o-r–s-ko-r-i-n-i-+–-r-a-n-c-i-s-k-8-s „rašė daktaras Skorinaitis Pranciškus“ (Akatistas šv. Jonui Krikštytojui –      
    ) ir d-á-l-a-l–d-w-k-t-w-r–s-k-o-r-i-n-i=–-r-a-n-c-y-s-k-o-s „darė daktaras Skorinaitis Pranciškus“ (Akatistas Saldžiausiajam Jėzaus vardui –      
    ). Pirmieji žodžiai p-i-s-a-l „rašė“ ir d- á-l-a-l
„darė“ atitinka kitų Mažosios kelionių knygelės akatistų penkis įvadinius posmus. Žodžių junginiai d-w-k-t-o-r–s-k-o-r-i-n-i-+–-r-a-n-c-i-s-k-8-s ir
Straipsniai / Articles
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d-w-k-t-w-r–s-k- o-r-i-n-i-=–-r-a-n-c-y-s-k- o-s apima akatistui įprastas
24 pozicijas.
Paties P. Skorinos sukurti himnai rodo, kiek jam buvo patrauklus bei svarbus akrostichų matmuo. Subtilus raiškos būdas, kai iš giesmių eilučių pirmųjų
raidžių sudaromi sakiniai, kurie „slaptai“ (skaitant vertikaliai) perteikia tam
tikrą informaciją, LDK spausdintoje knygoje buvo panaudotas pirmą kartą.

2. Skoriniškus akrostichus svarbu turėti prieš akis žvelgiant į tolesnę LDK
spaudos raidą. Ta pati meninės raiškos priemonė antrą kartą buvo panaudota
1547 metų katekizme. 1938 m. Janas Safarewiczius lietuviškoje knygos prakalboje aptiko „anonimo“ personalinį akrostichą – M-A-R-T-J-N-V-S–M-A-S-V-JD-J-V-S (Safarewicz 1939). Panaši situacija buvo su Mažąja kelionių knygele, mat
akatistuose esančius akrostichus tiktai 1979 m. dešifravo Anatolijus Turilovas
(Турилов 1979: 75–76; 1981: 243–244). Drovus lietuvių paleotipas šiuo atžvilgiu labai panašus į pirmąją knygą, išleistą LDK teritorijoje. Priešinga situacija
yra su knygomis, išspausdintomis tolimoje Prahoje: jų tituliniai puslapiai, prakalbos ir kolofonai primygtinai informuoja LDK skaitytoją apie tą didžiai mokytą vyrą, kuris Bibliją „išguldė“ ir išleido. M. Mažvydo bei P. Skorinos gretinimas skatina pasvarstyti apie nurodytų personalinių akrostichų genezę, jų
paskirtį bei sandarą, t. y. struktūros panašumus ir skirtumus.
2.1. Kaip leidėjas, kuris tęsia LDK spaudos tradiciją, M. Mažvydas turėjo
atsižvelgti į Mažąją kelionių knygelę. Svarbu atkreipti dėmesį, kad tarp 1522 ir
1547 m. leidinių pastebimas panašumas turinio bei funkcinės paskirties lyg
meniu. Visą rusėnišką publikaciją, kiek galima spręsti pagal išlikusius egzempliorius, sudarydavo Psalmynas, Horologionas (Часослов), aštuoni akatistai ir aštuoni kanonai, Heksameronas (Шестоднев), Atgailos kanonas (Канон
покаяльный), Bažnyčios susirinkimo seka (Последование церковного собрания)
ir 1523–1543 m. Paschalija (plačiau apie rusėnų paleotipą: Немировский 1990:
430–467; Temčinas 2007; 2017: 73). Šių knygų visumą leidėjas pagal lotynų
liber viaticus „kelionių knyga“ pavyzdį pavadino Mažąja kelionių knygele (plg.
pabaigos žodyje loc. formą:       
  ). Rinkinio sandara bei iškalbus bendras pavadinimas skatina 1522 m. leidinį gretinti su trumpuoju katalikiško brevijoriaus variantu,
kuris Breviarium Curiae pagrindu Vakarų Europoje paplito brolių pranciškonų
dėka. Pranciškonų (resp. bernardinų) auklėtinis Pranciškus Skorina savo ruožtu parengė ir išleido Tarnybos variantą, skirtą rytų slavams. Atskirai surišus
Psalmyną, Mažoji kelionių knygelė neretai funkcionuodavo ir kaip Akatistynas
(Акафистник, Каноник), t. y. kaip žymiai trumpesnis giedamosios liturginės
poezijos rinkinys. Taip pat nevienalytis 1547 m. katekizmas savo sudėtyje turi
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giesmyną – PRADESTYSE gieʃʃmes ʃchwentas. Giedamosios liturginės poezijos priedą jame palydi atitinkamos natos. Abidvi knygelės, sumanytos kasdieniam skaitymui bei giedojimui, pritaikytos praktiniams reikalams (tam atitinka
in octavo dydžio formatas), o jų adresatų terpė dėl utilitarinių priežasčių, t. y.
gausesnio pirkėjų rato, yra plati. Knygos orientuotos tiek į šventikus, tiek į paprastus skaitytojus, t. y. jos skirtos tiek pastoracijai, katekizavimui bei liaudies
mokymui, tiek privačiam lavinimuisi3, asmeniniam sielos išganymui bei religiniam tobulinimuisi.
Gretinant knygas, verta turėti omenyje, kad M. Mažvydas tikriausiai mokėjo oficialiąją LDK kanceliarinę kalbą, nes kitaip Ragainėje jam būtų buvę sunku dirbti vertėju apskrities valdytojui (Zinkevičius 1988: 44–45). Yra nemažà tikimybė, kad 1547 metų katekizmo sudarytojas žinojo apie kombinatorinius
LDK spaudos pradininko įgūdžius. Be jokios abejonės, jis galėjo / turėjo vadovautis ne tik rusėnų leidėjo pavyzdžiu, bet ir kitų amžininkų kriptografiniais
bandymais, atsiradusiais siekiant užkoduoti savo vardą.
2.2. Žiūrint į P. Skoriną ir kitus gausius „anonimus“, nereikia manyti, kad
autorystę jie slėpė baimindamiesi neigiamos reakcijos. Įvairių akrostichų rašymas renesanso laikais pavirto mados reikalu ir net tam tikra rutina. Populiaria poetikos priemone rašantieji atskleisdavo savo kūrybinį potencialą, minties
ir žodžio išradingumą resp. priklausymą gabiems bei kompetentingiems žmonėms. Gudraus rašymo taisykles gerai mokėjo ir tuometinis skaitytojas, kuris
skirtingai negu šiuolaikinis žmogus buvo puikiai pasiruošęs įminti visas teksto
„paslaptis“. Taigi akrostichą kaip to laiko gero skonio išraišką reikia suprasti per
pragmatikos prizmę.
Kūriniuose jis būna paplitęs kaip esminė parateksto, autorinio arba alografinio periteksto, dalis. Dėl šios priežasties akrostichą parašiusio asmens be papildomų argumentų negalima tuoj pat laikyti rašytoju, o akrosticho principu parašytą utilitarinį tekstą – literatūros kūriniu. Sąvoka „poetas“, kartais taikoma
P. Skorinai, šiuo atžvilgiu pernelyg įpareigoja. Pats leidėjas, ko gero, būtų nustebęs, sužinojęs, kad tokia etiketė dabar kabo prie jo vardo. Panašiai reaguotų
ir M. Mažvydas. Akrostichą tuomet derėdavo parašyti, ir leidėjai, knygų sudarytojai, redaktoriai, tinkamai progai atsiradus, be jokių ambicijų į tikrų poetų
(o tokių tuomet jau būta) statusą juos noriai sudėdavo.
Savo akrostichų rusėnų bei lietuvių spaudos pradininkai nė kiek neslėpė.
1547 m. leidinyje kombinatorinės poetikos požymių identifikuojame tik Katekizme, konkrečiai jo pradžios ir pabaigos pozicijoje (vok. Rahmenkompositionen),
3

Psalmyno ir Horologiono pagrindu rytų slavai mokė kalbos; 1547 m. katekizme šią funkciją atlieka Pygus ir trumpas mokʃlas ʃkaititi yr raʃchity.
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t. y. lietuviškoje pratarmėje ir lietuvių ketureilyje Skaititaiap (apie tai toliau). Paskutinėje leidinio dalyje, t. y. giedamosios poezijos priede, pavadintame PRADESTYSE gieʃʃmes ʃchwentas, tokių požymių aptikta nebuvo. Taigi akrostichų
įrašymo vieta atitinka įvadinę dalį bei baigiamąjį žodį. Kaip tik šiose parateksto
dalyse tokio pobūdžio kūrinėliai dažniausiai ir buvo realizuojami resp. skaitytojų laukiami, ieškomi ir paprastai aptinkami.
1522 m. leidinyje įvadinės dalies ir baigiamojo žodžio trūksta. Knygos gale
leidėjas išspausdino tik išsamų turinį    , kur iš eilės išvardijo visas sudedamąsias dalis. Žinoma, kad mechaniško šaltinių sąrašo nebuvo įmanoma suderinti su akrostichu, bet to daryti nebuvo ir prasmės. Knygos
pradžios ir pabaigos pozicijose įvairių rūšių akrostichai buvo paplitę lotyniškoje tradicijoje. Tarp kirilinių rašto ir spaudos paminklų tai tuomet dar nebuvo
įprasta. Rusėnų skaitytojai vargu ar dairytųsi čia kokių „slaptų“ tekstų. Savo
autorystei nusakyti leidėjas pasirinko daug tinkamesnę vietą, esančią už įprastų
parateksto ribų, kurią mūsų laikais reikia paaiškinti.
1

2
3
4
5

1522 m. P. Skorinos Akatistas Saldžiausiajam Jėzaus vardui (1522), 2v-3r atlanka; pirmą akrosticho leksemą sudarančios raidės

2 PAV.
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Žiūrint iš Vakarų Europos knygų perspektyvos, gali susidaryti įspūdis, jog
leidėjo sukurti akrostichai liturginių giesmių gausoje lieka nepastebėti, tačiau
taip nėra. Akrostichų realizavimo pozicija yra signifikantinė žanriniu požiūriu.
Sunku įsivaizduoti kitą rytų slavų literatūros formą, kuri P. Skorinos tikslams
būtų tiek naudinga, mat pastovios sandaros himnuose akrostichai buvo prognozuojami ir laukiami. Akatistynuose tradicinę poetikos priemonę, jos panaudojimą neretai išduoda speciali pastaba paraštėse arba net kūrinių pavadinimuose, pavyzdžiui: kraestihovn8 po az-b8k6y „akrostichas pagal abėcėlę“ (Турилов
1989: 92). Taigi, to amžiaus pravoslavų skaitytojai akatiste paprastai laukė vertikaliai išdėstytos abėcėlinės raidžių kompozicijos, tačiau jos vietoje jie išskaitydavo vardinį akrostichą, kuris atskleisdavo knygos sudarytojo, leidėjo ir akatistų kūrėjo asmenį. Įdomu pastebėti, kad pirmas akrosticho žodis d- á-l-a-l turi
inicialinį raidžių junginį, kuris koreliuoja su abėcėlės sekvenciją d - á . Tam, kad
akrostichas būtų lengviau atpažįstamas, pirmieji penki posmai, kurie sudaro
pirmą leksemą, buvo sutalpinti į vieną lapų atlanką (žr. 2 pav.).
Negana to, tolesnę akrosticho recepciją leidėjas palengvina į akis krentančiomis tipografinėmis priemonėmis: asmenvardžius įrašo ne paprastomis didžiųjų
raidžių literomis (kaip kitur), o dailiais inicialais.
4
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(1522)

4

Vardinį akrostichą sudarančios raidės Akatiste Saldžiausiajam Jėzaus vardui

Šioje vietoje teksto rinkėjui, matyt, pritrūko K raidės inicialo.
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Populiarios poetikos priemonės pateikimo pozicijos bei pagalbinės priemonės, žymiai palengvinančios akrostichų atpažinimą ir ugdančios skaitytojo
kompetencijas, skatina būti atsargiam kalbant apie tariamąjį autorystės slapstymą bei anonimiškumo siekį.
2.3. Formaliuoju aspektu P. Skorinos ir M. Mažvydo akrostichai skiriasi. Taip yra dėl to, kad rusėnų leidėjas buvo varžomas griežtų akatisto rėmų.
Išsivysčiusi himno sandara pareikalavo sudėtingo, t. y. labai ilgo, akrosticho.
Stengdamasis užpildyti visas būtinas 24 akrosticho pozicijas, leidėjas įrašė savo
titulą d-w-k-t-o-r, ilgesnę pravardinės kilmės asmenvardžio posesyvinę formą
s-k- o-r-i-n-i-+ (vietoje trumpesnės lyties skorin arba skorina) ir atitinkama lotynų galūne vainikuotą krikštavardį -r-a-n-c-i-s-k-8-s. Pasitelkęs veiksmažodžius p-i-s-a-l ir d- á-l-a-l, savo akrostichus jis ištempė iki akatistų 29 raidžių. M. Mažvydas tokių žanrinių apribojimų neturėjo, dėl to jo sugalvotas
kūrinėlis paprastesnis.
Tradiciškai manoma, kad 1547 m. katekizme yra akrostichas, kuris prasideda
nuo pratarmės trečiosios eilutės ir susideda iš 17 raidžių, tačiau lyginimas su
P. Skorina rodo, kad gali būti ir šiek tiek kitaip. Vertikaliai įrašomas kūrinėlis
paprastai prasideda teksto pradžios pozicijoje. Akrostichų, kurie užbaigia kūrinius arba pateikti knygų viduryje, yra gerokai mažiau; jie dažnai tęsia (semantiškai) knygos pradžioje esantį akrostichą. Mūsų atveju prakalba KNIGIELES
Pacʒias byla Letuuinikump jr Sʒemaicʒiump prasideda dvejomis eilutėmis, kurios
sudaro raidžių BJ kombinaciją:
BRalei ʃeʃeris imkiet mani ir ʃkaitikiet /
Jr tatai ʃkaitidami permanikiet.
Nurodytą teksto atkarpą uždaro taškas, o semantiškai (koherentiškai) šis su
antrašte glaudžiai susijęs dvieilis gali būti vertinamas kaip fakultatyvus ir pridėtinis, nes tekstą be didesnio nuostolio įmanoma skaityti pradedant trečiąja
eilute:
Makʃla ʃchito tewai iuʃu trakʃʒdawa tureti.
Ale to negaleia ne wenu budu gauti. …
Kyla natūralus klausimas: dėl ko savo vertikaliai įrašomo kūrinėlio suvokimą M. Mažvydas komplikavo šiuo lyg ir nebūtinu fragmentu? Kuo jis buvo tiek
svarbus? Galbūt dėl to, kad BJ pavartotos prasmingai, t. y. sudaro akrosticho,
kuris iki šiol nėra iki galo perskaitytas, pradžią.
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4 PAV.

Pirmas M. Mažvydo lietuviškos prakalbos puslapis, f. 4v. VUB: Lr 5650
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Kokią informaciją gali perteikti dvi pirmos raidės? Pagal funkciją (reprezentatyvinę) bei poziciją (prieš vardą) čia prašytųsi titulas. Būtent taip 1522 m. padarė P. Skorina, kuris dėl akrosticho formato (akatisto ribose) savo laipsnį buvo priverstas įrašyti visą 5: d-w-k-t-o-r–s-k-o-r-i-n-i-+–-r-a-n-c-i-s-k-8-s.
Žinoma, tai pareikalavo daugiau pastangų bei laiko. M. Mažvydas tokių būtinybių, kaip jau buvo pastebėta, neturėjo, dėl to nuėjo lengvesniu keliu – turimą
akademinį laipsnį pažymėjo santrumpa. Abreviatūra B tais laikais reguliariai
reiškė bakalaurą (lo. baccalaureus), o raidė J galėjo nusakyti bakalaureato rūšį –
lo. juris „teisių“ (plg. viduramžių lo. J.C. – iuris consultus; Cappelli 1928: 171).
Sutrumpintas titulas baccalaureus juris atitinka baccalaureus in iure canonico
„kanonų teisės bakalauras“ arba utriusque iuris baccalaureus „abiejų [kanonų ir
civilinės] teisių bakalauras“. Panaudota sąvoka žymėjo asmenį, kuris po laisvųjų menų studijų Teisės fakultete išklausė nustatytus dalykus ir sėkmingai išlaikė atitinkamą egzaminą. Pastarasis jam suteikė teisę siekti aukštesnio laipsnio,
t. y. ginti teisių daktaro tezes. Titulas baccalaureus juris figūruoja universitetų matrikulose, jis pasitaiko ir to laiko leidiniuose. Kaip pavyzdį nurodysime
1509 m. Vitenberge išleistą publikaciją Panegyricus Othonis Beckman Vuartbergii Artiũ p[ro]feʃʃoris… (Inpreʃʃum Wittẽburgii per Ioannẽ Viridi-|| montanũ. Anno.
M.D.IX.) 6, kur minimas abiejų teisių bakalauras Andreas Crappus: Ad Eundẽ
Andreas Crappus Guitten || bergius Vtriuʃq; Iuris Baccalaureus.
Taigi, lotynų akrosticho dešifravimas, paremtas analogija su rusėnišku
akrostichu, rodytų, kad į Karaliaučių atvykęs eruditus M. Mažvydas aukštuosius mokslus anksčiau galėjo išeiti katalikų bažnyčios lavinimo įstaigoje, t. y.
ten, kur buvo dėstoma kanonų teisė (resp. kad prieš pradedant studijas Karaliaučiuje, jis kažkur universitete apie šešerius metus, mažiausiai, jau studijavo).
Kaip kitos doktrinos šalininkas M. Mažvydas čia galėjo patirti nemalonių, dėl
kurių 1548 m. save galėjo apibūdinti pirmojo kankinio (protomartyr) vardu.
Pažymėtina, kad tokį pat studijų profilį turėjo ir jo pirmtakas – abiejų teisių
daktaras Abraomas Kulvietis (su Sienos universitetu teoriškai gali būti susiję ir
M. Mažvydo studijų metai).
3. Siūlomą lotynų akrosticho skaitymą įmanoma pagrįsti (kol nėra rastas
tiesioginis dokumentinis patvirtinimas) vieninteliu būdu – įrodyti, kad raidės BJ yra parinktos ir pavartotos sąmoningai. Tokią galimybę mums suteikia
5

6

18

Šio žodžio santrumpos čia nurodyti tikriausiai ir negalėjo, nes vakarietiškų akademinių laipsnių rytų slavai nevartojo resp. jų netrumpino.

Čia ir toliau duodamos nuorodos pagal duomenų bazę: Verzeichnis der im deutschen Sprachbereich
erschienenen Drucke des 16. Jahrhunderts (VD16). VD16 B 1407.
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1509 m. Panegyricus Othonis Beckman Vuartbergii Artiũ p[ro]feʃʃoris…, f. 23r
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detalesnis tekstologinis gretinimas su šaltiniu, kuris tiesiogiai nulėmė dviejų
pirmųjų Katekizmo prakalbos eilučių atsiradimą.
Esame linkę manyti, kad M. Mažvydui tiesioginės įtakos padarė Koburge
išleista satyrinė publikacija: Pasquillus. New Zeyttung Vom Teuffel ([Coburg],
1546), arba jos pakartotinė 1546–1547 m. laida. Titulinis puslapis rodo, jog
knyga, kaip ir 1547 m. katekizmas, išoriškai vaidina anoniminės publikacijos
vaidmenį. Žanriniu požiūriu ji apsimeta esanti: 1) tuometinės žiniasklaidos
skrajutė (Zeyttung), kuri neva tiksliai vaizduoja aktualius įvykius, ir 2) paskvinada (italų pasquinata), pakabinta prie Pasquino statulos Navonos aikštėje
Romoje. Pastaroji aplinkybė paaiškina, kodėl prie metų trūksta nuorodos apie
išleidimo vietą (taip pat ir vėlesnėse knygos laidose). Kaip bebūtų, kūrinio autorystė ant titulinio puslapio nominaliai yra tvirtai susieta su legendiniu romiečiu
batsiuviu, vardu Pasquino.
Tikrąją teksto autorystę atskleidžia nesudėtinga kriptograma, pateikta pačiame leidinio gale: <…> Amen; Aʃuanhcʃʃucairick [et]c.

6 PAV.

C. Schnausso 1546 m. Koburge išleistos reliacijos kriptograma, f. 12r

Skaitant anagramą atbulai, iškyla autoriaus vardas, pavardė ir profesinė veikla: A–ʃchnauʃ–ciriacuʃ–k, t. y. A[pote]k[arius] / A[pothe]k[er] Ciriacus Schnaus, arba k–ciriacuʃ–ʃchnauʃ–A, t. y. k[oburgische] Ciriacus Schnaus A[potheker]. Apie 1550 m. Koburge tas pats asmuo išleido kitą knygą, kur save
pažymėjo (ant titulinio puslapio) santrumpa C.S.A. (= Ciriacus Schnauß Apotecker): Ein ʃcho ͤn newes Lied/ von || dreyen ʃchwatʒenden Hannen/ lernt wie die ||
warheyt allʒeyt verhaʃt/ vnnd offtmals || mit dem todt geʃtrafft wirt/ Jm || Speten
thon [et]c.|| Ӡucht ehr vnd lob/ Chriʃtlich || verendert durch C.S.A. Darinn vmb
drey || Hauptʃtůck ʒur ʃeligkeyt gebeten/ vnd || menschlich verdienʃt ver=||worffen wirt. (Jn der Fürʃtlichen Stadt Coburgk/ trückts || Ciriacus Schnauß Apotecker,
[1550]) 7. Santrumpų šalia asmenvardžių – A (apotekarius), P (pater), BA (baccalaureus artium), BJ (bac. juris), BM (bac. medicinae), MA (magister artium), MD
(medicinae doctor), DJU (doctor juris utriusque) ir pan. – prireikdavo reprezentaciniais tikslais, kad visiems būtų aišku, jog knygos kūrėjas nėra koks paprastuolis, bet akademinį titulą ir tam tikrą socialinę padėtį pasiekęs asmuo.
7
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VD16 S 3185-3186. Leidimo egz. prieinamas internete: http://digital.staatsbibliothek-berlin.de/
werkansicht?PPN=PPN668835753&PHYSID=PHYS_0015&DMDID=
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Panašių „kriptogramų“ dešifravimas didesnių problemų nekėlė, nes amžininkai gebėjo skaityti vertikaliai ir atbulai. Tai gerai parodo visi pakartotiniai
knygos leidimai (XVI a.), kur anograma paliekama sveika savo vietoje (nesuprantamą „abrakadabrą“ šalintų arba iškraipydami gadintų). Knygos 1547 m.
čekiškoje laidoje kriptograma taip pat buvo suprasta, bet truputį supaprastinta.
Leidėjas numetė finalinę raidę <k> ir dėl skaitymo patogumo grafiškai aktua
lizavo autoriaus pavardę: Asʃuanhcsʃuca || iric. [et]c. (A–schnauʃs–ciriacuʃ, t. y.
A[potheker] Schnauss Ciriacus).

7 PAV.

C. Schnausso kriptograma 1547 m. čekų leidime, f. 21v

Kaip ir kiti tos epochos intelektualai, Koburgo vaistininkas Cyriacus
Schnaussas (Ciriacus / Cyriakus / Ciriax Schnauß, 1512–1571), žinomas kaip
leidėjas (1546–1564) bei uolus Liuterio siekėjas pamfletistas, mėgavosi įvairiais
kombinatorinės poetikos ištekliais. Šiuo atžvilgiu ypač pasižymi nedatuota knygelė, kuria jis reagavo į 1548 m. Augsburgo interimą: INTERIM• || Ein newes
vnd || mit Heyliger Schrifft wolge= || gründets Lied / Wider das ʃcho ͤne heuchliʃche
|| vñ/ gladʃtreichende Ketʒlein / gnant / Jnterim. || ʃampt d. außlegung des ʃelbigen
worts [et]c. || Darbey. || Der erʃchro ͤcklich / Teufliʃch / Antichrʃtiʃch || Romaniʃtiʃch
vnnd recht Bapiʃtiʃch Eyde / || So den armen Priʃtern (welche das || reyne wort Gottes verʃchweeren || vnd das Jnterim an nemen || muͤʃʃen) auffglegt wird. || Huͤt dich
(frům e͂ r Chriʃt) für den Katʒen / || Die forn lecken vnd hindten Kratʒen. [et]c.8
Leidinio pamatą sudaro Šventojo Rašto pagrindu (mit Heyliger Schrifft wolgegründets Lied) parašytas eilėraštis (ff. 2r–3v), kuriame aptinkame net dviejų asmenų personalinį akrostichą: C-I-R-I-A-C-V-S–S-C-H-N-A-V-S–
Johannes–Bawer–Schmidt (Ciriacus Schnaus, Johannes Bauerschmidt).
Atlikdamas parateksto funkciją, dvigubas skirtingų rūšių (raidinis ir leksinis)
8

VD16 B 841. Prieinama internete: http://digital.bib-bvb.de/view/bvbmets/viewer.0.6.1.jsp?folder_id=0&dvs=1511797665734~286&pid=4206507&locale=cs&usePid1=true&usePid2=true#
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8 PAV. C. Schnausso Interimo (po 1548. V. 15) titulinis lapas. Titulinis rėmelis tinka
1546 m. reliacijai apie popiežių ir Velnią (galbūt jai ir buvo pagamintas): kairėje pavaizduotas popiežius (Alessandro Farnese kriptoportretas), dešinėje – velnias, apačioje pragaro nasrai praryja katalikų kunigus
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akrostichas subtiliai nusako autorystę, t. y. nurodo eiliuoto kūrinio autorių (-us)
ir / arba knygos leidėją (-us). Tuoj po eilėraščio yra pateiktas (f. 3v) kitas kombinatorinis pratimas, kuris skaitytojui išaiškina tikrąją žodžio Interim reikšmę:

9 PAV.

C. Schnausso Interimo (po 1548. V. 15) fragmentas, f. 3v

Au ßleg u ng deß wor t ß J N T E R J M /
welc h s/ de s A Nnt ich r iʃt s ʒ u Rom ʃei n l a ng ver b org ner
Re y m geweʃen v nd yet ʒ t du r ch ʃei ner d iener
end l iche torheit (G [ot t] L[ob]) a n ͂ t a g kom ͂e n iʃt .
Jh r Ner r iʃchen Teudtʃc hen Eu r Reich Jʃt Mei n.

C. Schnausso kombinatorinės teksto gudrybės atitinka to laiko įpročius,
skaitytojų lūkesčius bei įgūdžius. Jo sukurti akrostichai ir kriptorgramos tipologiškai svarbūs nagrinėjant M. Mažvydo prakalbą, bet tekstologinis ryšys apčiuopiamas kitame lygmenyje, dėl to grįšime prie publikacijos: Pasquillus. New
Zeyttung Vom Teuffel ([Coburg] 1546).
Reliacija apie Velnią yra satyrinio pobūdžio kūrinys, kur humanistinio dialogo forma išradingai suderinta su visai kitonišku pradu. Apie gyvenimą ir įvairias dienos aktualijas tarpusavyje atvirai kalbasi du bičiuliai: popiežius Paulius
III (Alessandro Farnese) bei viso pragaro tvarkytojas Velnias. Suradę bendrą
kalbą, broliukai aptaria nepavydėtiną popiežiaus padėtį, Šmalkaldeno karo eigą bei jo perspektyvas, Tridento susirinkimo derybas ir daugybę kitų politinių
temų. Komiškumo pasiekiama įvairiais būdais. Popiežius, išgirdęs apie Bibliją,
visada išsigąsta iki kraujo sustingimo. Kadangi Biblijos katalikų vadas vengia ir
jos visai neskaito, apie Šventraštį „mieląjį Poviliuką“ informuoja pats nelabasis,
kuris tampa panašus į krikščionišką pamokslininką. Satyrinis Velnio ir popiežiaus pokalbis savo turiniu yra labai tolimas 1547 m. katekizmui, tačiau juos jungia reklamos kalbos elementai.
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Reklama, susijusi su leidyba bei knygų platinimu, persmelkia visas aptariamosios reliacijos laidas. Tai daroma neįkyriomis meno priemonėmis. Vienminčiam pašnekovui popiežius slaptai išduoda didžiausią savo rūpestį bei baimę.
Prieš 15 metų Vitenberge buvo išleista M. Liuterio knyga Warnung an seine lieben Deutschen9, kurią dabar reformatai ketina išleisti pakartotinai. Popiežiaus
manymu, geriau netekti 30 tonų aukso, negu vėl sulaukti šios knygos, dėl to
kartu su kardinolais, vyskupais, abatais, prelatais, klebonais ir visais kitais pavaldiniais jis jas superka ir degina. Popiežių užjaučia Velnias, kuris, savo ruožtu, pataria netaupyti lėšų, idant ir tas paskutinis vokiečių žemėje dar išlikęs egzempliorius būtų rastas ir laiku sunaikintas. Priešingu atveju – knygai iš naujo
paplitus – į pragaro spąstus pateks žymiai mažiau žmonių. Knygos įvertinimas
ištartas Velnio bei popiežiaus lūpomis čia (ff. 5r-5v) veikia kaip reklama, kuri
tikrąjį krikščionį verčia įsigyti tokį „pavojingą“ leidinį.
Koburge 1546 m. išleista reliacija New Zeyttung Vom Teuffel ir jos vėlesnės
vokiškos laidos motyvuoja pirkti netrukus išeisiančią arba ką tik išspausdintą
knygą – Warnunge || D. Martini Luther/ an ʃeine || lieben Deudʃchen/ vor etlichen
Jaren ge= || ʃchrieben auff dieʃen fall/ ʃo die Feinde || Chriʃtlicher Warheit dieʃe Kirchen vnd || Land/ darinne reine Lehr des Euan= || gelij geprediget wird/ mit Krieg ||
vberʒiehen vnd ʒerʃto ͤren || wolten. || Mit einer Vorrede Philippi || Melanthon. ||
Witteberg/ || Gedruckt durch Hans || Lufft. || 1546 10. Tais pačiais 1546 m. Įspėjimas buvo pakartotinai išspausdintas Niurnberge (VD16 L 7345–7347), Strasbūre (VD16 L 7348), Tiubingene (VD16 L 7349); 1547 m. – dar kartą Vitenberge (VD16 L 7352). 1547 m. čekų laidoje (Paʃʃquillus: Nowiny o Cʒertu a Papeʒy…,
apie ją toliau) popiežiaus bei Velnio pareiškimai reklamuoja atitinkamą čekišką
Įspėjimo variantą, išspausdintą vėliau už reliaciją tais pačiais 1547 m.: Weyʃtraha Doktora Marti|| na Luthera k ʃveym mileym Niemcom/ před niekoli|| ka Lethy
ʃepʃana/ na takowey konetʒ/ kdyby nepřá=|| tlé prawdy Křeʃtianʃké na gegich Cýrkwe a || do gich Ӡemij wnichǯ ʃe čiʃté včenij Swa|| tého Evangelium káǯe wáleč|| ně
přitáhnauti / a gich z=|| káǯce býti chtěli/ yaké|| hoby wtom ʒ=|| puoʃobu po=||
ǯiti mie|| li. || Teeǯ y Předmluwa a nebo napomenutij wysoce vče=|| ného muǯe Filipa Melancktona kterauǯ geʃt včinil || natuto weyʃtrahu / Léta tohoto. 1547. w Wit||
temberce [et]c. O čeǯ ʃau ʃe ti dobřij Towaryʃʃy Cǯert || ʒ Papeǯem welmi ʃtarali aby
9

10

24

Turimas omenyje šis leidimas: Warnunge || D. Martini Lu=||ther/ An ʃeine || lieben Deud=||ʃchen
(Gedruckt ʒu Wittemberg || Durch Hans Lufft || M.D.XXXI). VD16 L 7340–7342.
VD16 L 7350–7351. Prieinama
faces?doc=ABO_%2BZ200418609.

internete:

http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.

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

LXXVII

„Pirkit mane ir skaitykit“. Pirmieji spausdinti LDK akrostichai

na Gewo newyʃʃlo. (Wytiʃʃtěno a dokonano [v Mladé Boleslavi u Václava Oustského] Leta. 1547)11.
Prie popiežiaus frustracijos ir Velnio susirūpinimo grįžtama dar kartą kitoje reliacijos dalyje (ff. 10r–10v). Reklamuojamos knygos pavadinimas čia antrą
kartą išskirtas tipografiškai – išspausdintas didelėmis literomis. Velnias nuoširdžiai gailisi savo draugo ir apskritai visų katalikų, nes popiežiui pražūtinga
knyga, jo spėjimu, nebus labai brangi, ir žmogus, atsisakęs gardesnio kąsnio ir
gėrimų, iš sutaupytų pinigėlių galės ją įsigyti. Su tuo apgailestaudamas sutinka
ir popiežius, kuris paviešina preliminarų kainoraštį. Lyg būtų koks leidėjas ar
spaustuvininkas, jis pareiškia, kad knyga bus pigi, vargu ar kainuos daugiau negu tris kreicerius. Su prakalba ji bus brangesnė, bet ir taip keturių kreicerių neviršys. Popiežiui patiktų, jei būtų pardavinėjama bent už tris–keturias kronas,
nes tokiu atveju ji būtų nepasiekiama smalsiai ir teisybės trokštančiai liaudžiai.
Taigi reliacija išsamiai informuoja apie gretimą M. Liuterio knygos pasirodymą ir skatina jos pirkimą. Kaip leidėjas, C. Schnaussas nepamiršta ir savo literatūrinio darbo, kurį reklamos išgalėmis tinkamai aprūpina tituliniame
puslapyje. Kadangi publikacija neva yra anoniminė, į skaitytojus kreipiasi pati
knyga (toliau šią teksto atkarpą vadinsime „invokacija į skaitytojus“). Ji prašo
save pirkti ir skaityti:
From̄er Chriʃt Kauff vnd ließ mich in Treuen
Dein gelt ʃol dich gewißlich nicht reuen
Thu ich dan̄ nicht frey die warheit ʃagen
So magʃtu mich vor dem Bapʃt verklagen
„Ištikimasis krikščionie, pirk ir skaityk mane pasitikėdamas.
Tau tikrai nereikės gailėtis dėl savo pinigo,
O jeigu aš nesakau teisybės,
Tu galėsi mane apskųsti popiežiui.“
Vokiškąjį 1546 m. originalą, nagrinėjant inicialinį dvieilį M. Mažvydo prakalboje, pravartu palyginti su čekiška reliacijos adaptacija, nes pastarajame
1547 m. leidinyje aptariamoji invokacija į skaitytoją funkcionuoja šiek tiek kitaip. C. Schnaussas tituliniame puslapyje (f. 1r, žr. toliau) nurodė knygos pavadinimą (a), jos trumpą eiliuotą turinį (b) ir, pagaliau, knygos invokaciją į
skaitytoją (c), kurią kaip pagalbinį reklamos elementą išskyrė vizualiai. Kitoje
11

Čia ir toliau pateikiamos nuorodos pagal duomenų bazę „Knihopis“. Knihopis 5126. Egz. prieinamas: https://books.google.cz/books?vid=NKP:1002400497&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false.
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lapo pusėje (f. 1v) pasirodė eiliuotą prakalba (d, e), kurioje Pasquino paaiškina
kūrinio atsiradimo aplinkybes bei plačiai moralizuoja. Čekų leidėjas, Václav′as
Oustský′is, šiek tiek kitaip sudėjo išvardytus vienetus (a, c, b, d …), invokaciją
nukreipė į skaitytojus (t. y. pavartojo daugiskaitos formas) bei įdomiai modifikavo prakalbą (f). Plg.:
1546
a

f. 1r				
Paʃquillus.

New Ӡeyttung Vom Teuffel.

b Wie neulich der bapʃt vnd ʃein geʃell
Der oberʃt Sathanus auß der hell
Von jhrer gʃelʃchafft vnd dieʃem Kryg
Sprach gehalten/vnd wem ʃie den Syg
All beyd hertʒlich gern günnen wolten
Darinn die Reichʃtend auch hart
			
gʃcholten
Drůmb das ʃie ʃich ʃtelln ʒür gegenweer
Wyder den Keyʃer mit groʃʃem heer
Wie auch der bapʃt nůr eines bʃorgt
Sathan dargegen auff etwas horcht
Dem bapʃt ʃol ʃein ʃorg gwiß werden war
Dem ʃathan ʃein hoffnung felen gar.
c From̄er Chriʃt Kauff vnd ließ mich in Treuen

1547
a

f. 1r
Paʃʃquillus:

Nowiny o Cʒertu a Papeʒy:
Dwau ʃobie wiernych a sʃtaupenych
To || waryʃʃych / a gegich o nyniey
|| ʃʃych prʒibieʒych ʃpo || lecʒnem
|| Roʒmlauwanij

c

Milij Krʒeʃtiane Kupugte a cʒtiete
mne duowier || nie / Shledate ʒie
tiech Penieʒ ʒa mne neda || te
marnie / Geʃtli ʒie wteto wie || cy
nebudu prawdy || wyprawo || wati
Můʒte mne ʒtoho trʒeba || prʒed
Papeʒem Obʒialowati.

Dein gelt ʃol dich gewißlich nicht reuen
Thu ich dan̄ nicht frey die warheit ʃagen
So magʃtu mich vor dem Bapʃt verklagen.

1546
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10 PAV.

Koburgo 1546 m. C. Schnausso reliacijos titulinis lapas
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f. 1v					

f. 1v

d Paʃquill, ad lect. Chriʃtian. [et]c.
e Frum e͂ n Chriʃten reich vnd armen
Ho ͤrt vnd laʃt euchs auch erbarmen
Wie der Bapʃt vnd ʃeim geʃellen
Gottes wort vertilgen wöllen
Ich ʃtundt yetʒt neulich an eim ort
Vernam ihr anʃchleg alle wort
Beʃonder was der Bapʃt beʃorgt
Vnd anch worauff der ʃathan horcht
Sie wůrden mein ʒu baldt gewar
Das ʃie es nicht volendten gar
Doch was ich daruon hab behalten
Will ich kůndt thun jung vnd alten
Ӡu ehren meinem vatterlandt
Den Freyen deutʃchen hochgenant
Bʃonder dem Euangeliʃchen bündt
Nach welchem beiʃʃen dieʃe hündt
Auff das yderman jung vnd alt
Des bapʃts ʃorg war mach/mit gewalt
Vnd ʃich vors ʃathans hoffnung hůt
Des helff vnd Gott durch ʃeine gůt
Welcher dan ͂ allen falʃchen rhat
Des bapʃts/ʃampt ʃeiner gʃelʃchafft that
Vns alln ʒu gut wirdt offenbarn
Wůrd auch ʃein hilff nit an vns ʃparn
Allein da leit der mangel gar
Das wir vns beʃʃern vmb kein har
Drůmb laʃt vns nůr thun was wir ʃolln
So thut Gott widrůmb was wir wv l̊ ln
Vnd ʃteth bey vns inn aller not
Dem ʃelben lieben treuen Got
Sey Ewig Lobon allen ʃpot.
AMEN
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11 PAV.

C. Schnausso reliacijos 1547 m. laida čekų kalba, titulinis lapas
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f

30

f. 2r					

Bapʃt.
Ach wehr O wehe…
[reliacijos tekstas]

f. 2r

Paʃʃquillus:
b JAkoǯ ted nedawno Papeǯ a geho towarys̈ mily.
neywyʃsʃʃy Satanaʃs ʒPekla poʃpolu gsau byli
O nynieiʃʃy p ͂dʃe wʒate Walce a towariʃke ͂ spřiʒnienij
kdoby to witieʒʃtwij obdrǯal/oto ͂ mieli roʒmluwenij
Oba gʃau te gednomyʃlne wuole byli y vmijnienij.
Aby poboǯnij ʃtawowe řiʃʃe nahlawu byli poraǯenij
Proto ǯeʃe wʒdycky ʃtawiegi vwelikem protiwe ʃ͂ twij.
proti geho Cyʃarʒʃke welebnoʃti a duoʃtogenʃtwij.
Očeǯ ʃe geʃt Papeʒ wʃʃemi obyčegi naramnie ʃtaral.
a Satanas̈ kto ͮ kewʃʃemu ʃkutečnie gest napomahal
Tak ǯe wʒdy pawel papeʒ to vykonal oč ʃtaroʃt miel
a Satanas̈ otakowau ʃwau pecʒi y nadiegi napoʃle
dy prʒyʃʃel: ~
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f. 2v					
f

[reliacijos tekstas]

d
f

f. 2v

Paʃʃquillus k Kʒeʃtianʃkemu
Cʒtenarʒi
Kdoʒ milugeʃs Prawdu a Rʒad Boʒij
Nechtiey dele byti Plechacʒuow podnoʒij.
Wiʒ yak vkrutna lʃtiwa ʃrdce magij
A na Boha ani geho Slowo nicʒ nedbagij.
Cǯti / Wiʒ / a ʃuď co ʃe pijʃʃe
A wytrhni ʒ Babilona ʃpijʃʃe.

KRʒeʃtianee wiernij / chudij Bohatij y Paani.
e Poʃlyʃʃteǯ a mieyteʒ nadtim nieyake ʃlitowanij.
Jak Pawel Papeʒ nynij sʃwym Towaryʃtwom.
Slowo Boǯi ʒahladiti vʃyluge sroʒličny ͂ komo ʃ͂ twe ͂
Nedawno ʃem byl prʒitomen wgednom teyne ͂ miʃtie
I sroʒumiel ʃem te wʃʃy radie wybornie cʒiʃtie.
Ӡwlaʃʃtie pak ocʒ geʃt Pawel Papeʒ pecʒowal.
Cʒiehoʒ geʃt Satanaʃs ʃewʃʃy pilnoʃtij poʒorowal.
Tudijǯ to oni omnie ʒwiedieti magij
Ӡiet wʃʃeho neprowedau coʒ ǯadagij a chtiegij.
A coʒ gʃem ya koli ʒtoho obdrʒial ʃwau pamietij.
Magiky otom ʒwiedieti ʃtarʒij y dieti
A vcʒinim to wʃʃecko k pochwale a kupoctiwoʃti.
Te me Otcowʃke a prʒe vʃʃlechtile Wlaʃti
A ʒwlaʃʃtie pak tomu Ewangeliʃtʃkemu Puntu.
Onieyʒ ʃe rwau a chtij gey ʒkaʒyti do gruntu.
A woto ʃe giʒ wʃʃyckni ʃtarʒij y mladij.
Hanebnie ʃʃerednie y krwawie wadij.
Aprotoʒ od takowe Satanowy nadiege a geho ʒboʒij
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Schnausso reliacijos 1547 m. čekų laida, prakalba su eiliuota įžanga, f. 2v
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f. 3r				
f

[reliacijos tekstas]

f. 3r

e Vchoweiʒ nas wkryʃtu nam vcʒiniena Miloʃt Boʒij
A tak ty wʃʃecky Papeʒowy ffaleʃʃne rady
I geho Towaryʃtwa budau ʒgeweny tady
Dle naʃʃeho budaucyho wʃʃeho dobreho
Ne opuʃtijt Buoh a Pán pomocý lidu ʃweho
Ale ten neywietʃʃy nedoʃtatek přinas geʃt naten čas
Ӡie naʃʃych ʒiwotuow nepolepʃʃugem ani ʒawlas
Neʒ geʃtli ʒie my to coǯ naleʒij budeme cʒiniti
Vcʒinijt nam Buoh ʒaʃe to coʒ my budeme chtiti
Gemuʒto w Trogicy neroʒdilne bud cʒieʃt a chwala
Kteraʒ ʃe gemu prʒedwieky wiekuow dala
A dijti ʃe bude wʒdy beʒprʒeʃtanij
Nawiecʒne wieky beʒ ʃkona[n]ij
Amen

1546 m. ir 1547 m. leidinių gretinimas atskleidžia, kad C. Schnausso sugalvotas reklaminis ketureilis pasižymėjo patrauklumu bei gyvybingumu (apie tai
dar kitame skyriuje). Parateksto sudėtyje invokacija į skaitytoją iš pradžių atliko
(vokiečių originale) pagalbinį vaidmenį, dėl to Koburgo leidėjas ją išspausdino
mažesne fraktūra. Čekų laidoje reklamos kūrinėlis buvo „paaukštintas“, t. y. jo
teisės buvo sulygintos su pavadinimo: tituliniame puslapyje šis eiliuotas frag
mentas pratęsė kūrinio antraštę. Negana to, ketureilis padarė įtakos prakalbai!
Pagal prabylančios knygos pavyzdį čekų vertėjas arba leidėjas jai prirašė eiliuotą
įžangą, t. y. fragmentą f, kurią galėtumėme išversti taip:
„Kas myli teisybę ir Dievo tvarką
Nenorėk pasilikti plikuolių atloša12 .
Veizdėk, kokių turi piktų bei klastingų širdžių,
Visai nepaiso Dievo bei jo žodžių.
Skaityk, veizdėk ir parašytą permanyk
Ir iš Babilono13 greitai išplėšyk“.
Nesunku pastebėti, kad imperat. Cǯti ‘skaityk’, Wiʒ ‘žiūrėk’, ʃuď ‘turėk supratimą, permanyk ’, wytrhni ‘išplėšk ’ praplečia ankstesnius knygos raginimus: vok.
sg. Kauff ‘pirk ’, ließ ‘skaityk ’ ir č. pl. Kupugte ‘pirkite’ ir cʒtiete ‘skaitykite’.
Kitaip sakant, 1547 m. čekų publikacijoje, palyginus su vokiečių originalu, pastebime įdomią tendenciją: vaizdingas reklaminis tekstelis nuo titulinio
12

13

Turimi omenyje (gen. sg. Plechacʒuow) katalikų šventikai: tonzūruoti kunigai bei vienuoliai
(nom. sg. č. plecháč ‘turintis plikę; katalikų dvasininkas’). Nom. sg. č. podnož ‘kojų atrama’.
Iš katalikų bažnyčios spąstų (aliuzija į Mat. 1,11–18).
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puslapio keliauja toliau į prakalbą. Šios tendencijos tąsą ar pasekmę mes linkę
matyti 1547 m. katekizme. Pažymėtina, kad č. verb. ʃuď ‘sudaryk supratimą, permanyk ’ (žodžių junginyje ʃuď co ʃe pijʃʃe ‘permanyk kas yra rašoma’) semantiškai
koreliuoja su M. Mažvydo panaudotu imperatyvu permanikiet (tatai ʃkaitidami
permanikiet), o pl. vokat. BRalei ʃeʃeris ir imperat. imkiet, ʃkaitikiet, permanikiet
savo ruožtu gramatiškai atitinka č. pl. Milij Krʒeʃtiane; Kupugte, cʒtiete. Nurodytos aplinkybės leidžia atsargiai kelti hipotezę, kad M. Mažvydas bus žinojęs
ir atsižvelgęs būtent į čekiškąją knygos laidą, mat ji dabar daro pereinamosios
grandies (nuo 1546 m. New Ӡeyttung Vom Teuffel prie 1547 m. katekizmo) įspūdį.
Reliatyviosios chronologijos atžvilgiu tokia galimybė įmanoma ir svarstytina.
Sprendžiant pagal kolofoną, pagrindinį 1547 m. katekizmo tekstą užbaigė spausdinti 1547 m. pabaigoje (VIII diena Meneʃes Sauʃia (= gruodžio)). Tada arba dar
vėliau buvo išspausdintas paskutinis spaudos lankas, kurį (pridėtinį oktofilinį
sąsiuvinį A) sudarė titulinis lapas, dedikacija, abi prakalbos ir elementorius14.
Čekiškoji reliacija apie popiežių ir Velnią pasirodė ne vėliau kaip 1547. IV. 24
(t. y. prieš Mühlberko mūšį). Joje reklamuojamas M. Liuterio 1547 m. čekiškas
Įspėjimas (38 lapų apimties, in quarto). Kad reklama turėtų prasmės, ją reikėjo
paviešinti su laiko atsarga, tikriausiai pačioje 1547 m. pradžioje.
Taigi, yra pagrindo manyti, kad M. Mažvydui buvo žinoma 1547 m. publikacija – Paʃʃquillus: Nowiny o Cʒertu a Papeʒy. Čekų šaltinio skaitymas ir
jo supratimas, turint omenyje „literatūrinės čekų kalbos ekspansiją“ (Havránek 1939) į XIV–XVI a. lenkų kalbą, J. Sekluciano bei J. Maleckio katekizmų vertėjui jokių problemų kelti negalėjo15. Tačiau M. Mažvydui turėjo būti
pasiekiami ir vokiški reliacijos variantai. 1547 m. tai buvo gerai prieinama ir
tarp protestantų plačiai žinoma spaudos naujiena. 1546 m. ji buvo išleista mažiausiai penkis kartus. Koburgo vaistininko darbą (VD16 S 3180–3181, taip pat
galbūt: VD16 S 3175 ir VD16 ZV 13961) du kartus 1546 m. išleido Augsburge
14

15

Elementorius Pygus ir trumpas mokʃlas ʃkaititi yr raʃchity į Katekizmo sudėtį galėjo patekti dėl
banalių tipografinių priežasčių: po prakalbų reikėjo užpildyti vietą, kuri kitaip spaudos lanke
liktų tuščia. Ši aplinkybė turėjo lemti ir elementoriaus apimtį.

Priminkime, pavyzdžiui, J. Maleckio mintis, išdėstytas kalbos polemikoje Defensio verae translationis corporis Catechismi in linguam Polonicam, adversus calumnias Joannis Seculeciani (1547):
„Hoc autem certo scias, neminem unquam literas sacras in linguam polonicam vere ac proprie
vertere posse sine adminiculo linguae Bohemicae et sacrarum literarum lingua Bohemica editarum. Quandoquidem lingua polonica plurimum corrupta est usque adeo, ut nemo vere ac
proprie polonice loqui novit, nisi Bohemicae linguae non ignarus fuerit. Adferrem ego tibi in
medium multas dictiones latinas, quas nemo polonorum in linguam polonicam vere ac proprie
vertere potest, nisi Bohemicae linguae non ignarus fuerit. Quales sunt pius, impius, beatus, benedictus, gloria laus, laudamus, benedicamus, adoramus, glorificamus etc.“ (Warmiński 1906:
199; Lenartowicz-Zagrodna 2011).
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(VD16 S 3177 = VD16 S 3178; VD16 S 3179), bent po vieną kartą Niurnberge
(VD16 S 3182) bei Strasbūre (VD16 S 3183). Dar vienas arčiau nelokalizuotas
leidimas pasirodė tikriausiai 1546–1547 m. (VD16 S 3176). Visos šios reliacijos,
kaip jau buvo pastebėta, propagavo ir lydėjo Warnung an seine lieben Deutschen.
Dėl M. Liuterio autorystės paraleliai leidžiama knygų pora buvo populiari visuose protestantiškuose kraštuose. Kontrabanda jas gabeno į Čekiją, kur didelė
paklausa nulėmė čekų vertimo pasirodymą. Be jokios abejonės, abi patrauklios
antipopiežiškosios knygos buvo gausiai skaitomos ir Karaliaučiuje. Pabrėžkime,
kad tai vyko 1547 m. katekizmo pasirodymo išvakarėse.
Šiuo atžvilgiu būtų įdomus pasvarstymas, kaip lietuviškas dvieilis veikė /
turėjo veikti tuometinį skaitytoją. Skaitančiai visuomenei knygos personifikacija, išreikšta raginimo žodžiais From̄er Chriʃt Kauff vnd ließ mich… ir Milij Krʒeʃtiane Kupugte a cʒtiete mne … Cǯti / Wiʒ / a ʃuď co ʃe pijʃʃe…, buvo puikiai žinoma
iš šviežių 1546–1547 m. publikacijų. Skaitytojų akyse 1547 m. katekizmo sudarytojas, užtikrindamas trumpalaikę16 literatūrinę aliuziją, šią personifikaciją
aktualizuoja: BRalei ʃeʃeris imkiet mani ir ʃkaitikiet / || Jr tatai ʃkaitidami permanikiet. Reikia pridurti, kad to nedaro mechaniškai, t. y. elgiasi panašiai, kaip buvo
padaryta ir 1547 m. čekiškajame leidime. Nors tai ir nėra pažodinis vertimas,
glaudus santykis tarp vokiečių originalo, čekiškosios adaptacijos ir lietuviškosios teksto variacijos lieka puikiai atpažįstamas. Knygos raginimas visur prasideda vokatyvu išreikštu kreipiniu į tą patį adresatą, t. y. į skaitytoją / pirkėją (sg.
From̄er Chriʃt / pl. Milij Krʒeʃtiane – pl. BRalei ʃeʃeris), toliau panaudoti vienodos
arba artimos semantikos imperatyvai (sg. Kauff / pl. Kupugte – pl. imkiet; sg. ließ
/ pl. cʒtiete / sg. Cǯti – pl. ʃkaitikiet; sg. ʃuď – pl. permanikiet), sutampa jungtukas
(vnd / a – ir), įvardis (mich / mne – mani) bei jų pateikimo seka sintagmos ribose.
Yra akivaizdus funkcinis postūmis: reklamos kalba > konceptuali prakalbos
įžanga. Elementariai reklamai būdingą veiksmažodį Kauff / Kupugte M. Mažvydas pakeičia neutralesniu imkiet, nors pirminė semantika iš prakalbos niekur
nedingsta (verb. imti ʻčiupti, stverti ranka, pirštaisʼ, bet ir ʻpirkti, įgyti; skolintiʼ).
Amžininkai, turėdami prieš akis C. Schnausso reklaminį ketureilį, t. y. suvokdami intertekstinį ryšį, M. Mažvydo dvieilį turėdavo suprasti ir šia reikšme:
„Broliai seserys, pirkite mane ir skaitykit…“ Taigi reklamos šleifas, turint omenyje teksto genezę, Katekizmo toli gražu nepalieka. Kartu grynai utilitarinį
tekstą M. Mažvydas, tikriausiai sekdamas čekų 1547 m. publikacija, apgaubė ir
kitoniškomis intencijomis, prasmėmis.
Vienintelė vieta, kur prakalbos autorius nutolsta nuo vokiečių–čekų šaltinio
(-ų) yra kreipinys, plg.: From̄er Chriʃt/ Milij Krʒeʃtiane – BRalei ʃeʃeris. Tikslus
16

XVI a. vidurio skaitytojų akiračiai mūsų laikais lieka sunkiai suvokiami, o kartais ir nepasiekiami, dėl to kadaise aktualūs intertekstiniai ryšiai prapuola.
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pažodinis vertimas būtų Ištikimieji / Mielieji / Drąsieji / Pamaldieji… krikščionys
(arba sg.), bet tokios laukiamos bei lauktinos pradžios Katekizme trūksta. Vietoj standartinio kreipinio M. Mažvydas vartoja pl. BRalei ʃeʃeris arba sg. Bralau
milaʃis. Kodėl? Tokį klausimą turėjo kelti ir pirmieji Katekizmo skaitytojai. Tuomet jis buvo aktualesnis negu dabar, nes buvo žinomas šaltinis, nuo kurio autorius „nužengia“ (t. y. teksto lygmenyje pažeidžia laukimo horizontą). Atsakymas
skaitytojams, ko gero, piršosi pats: skaitytojui akivaizdų nutolimą nuo įprastų
kreipinių ir originalo nulėmė pastanga sudaryti čia esantį akrostichą. Kitaip sakant, prakalbos resp. akrosticho pradžioje (pozicijoje prieš savo vardą) autoriui
rūpėjo turėti raidę B (< baccalaureus), tačiau tinkamo lietuviško sinonimo vok.
adj. Frommer arba č. Milij, kuris prasidėtų reikalingu priebalsiu, jis nerado17.
4. Taigi, kurdamas lietuviškos prakalbos įžangą – t. y. inicialinį dvieilį,
akrosticho sudėtyje sudarantį raidžių BJ kombinaciją ir atitinkantį 1547 m. čekų reliacijos fragmentą f , M. Mažvydas turėjo vadovautis apeliatyvine parateksto dalimi, būdinga to laikotarpio spausdintoms knygoms. Knygų sandaros
struktūrinis vienetas, kurį, neradę geresnės sąvokos, pavadinome invokacija į
skaitytoją, glaustai, patraukliai ir vaizdingai informuodavo (dažnai ketureilio
forma ant titulinio lapo) apie leidinį, pritraukdavo skaitytojo dėmesį, pagaliau,
skatindavo knygą įsigyti. Verta akcentuoti, kad prie šios kategorijos tekstų yra
priskirtinos ir visos tos paralelės, kurios anksčiau buvo tekstologiškai gretinamos su M. Mažvydo dvieiliu.
1983 m. Anatolijus Nepokupnas atkreipė dėmesį (Nepokupnas 1983: 173;
1994: 71–72) į rankraštinį rusų kalbos žodyną ir pokalbių knygelę Einn Russich
Buch binn ich genanndt, / Ihm deutzschenn Lanndt gantz vnbekanndt / Der mich
hatt geschriebenn denn Lasse godtt / Frolich Lebenn vnndt sterbenn Amenn. p. / Hilff
godt was ich beginne, / Einn säligk ennde ich gewinne, / Der dies hatt geschriebenn /
Gott gebe ihm nach gottes willenn zu Lebenn / Alhier Auff dieser erdenn, / Das seine
sehll gott zu theill werde, / Thomas Schroue Ist ehr genannt, / Das er gott musse werden bekanndt. / Amenn, Anno Domini / 1546 (sign.: MS. slav. quart. 18; cituota
pagal: Glück, Pörzgen 2009: 157), sudarytą vokiečių aukštaičių kalba ir dabar
saugomą Jogailos bibliotekoje Krokuvoje (prieš karą: Staatsbibliothek zu Berlin Preußischer Kulturbesitz). Ukrainiečių baltistas pakartojo senesnę Michailo
17
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Panašų kombinatorinį mechanizmą, pagristą aliuzija į visų žinomą literatūrinį tekstą, galima
įsivaizduoti ir mūsų laikais. Pamėgdžiodamas M. Mažvydo kriptografiją, straipsnio autorius
vietoj vardo ir pavardės galėjo „pasirašyti“, pavyzdžiui, tokiu gudriu būdu: Montego Bay, Montego Bay, baltistu aš dirbu čekų sostinėj. Dar didesnės naudos būtų, jeigu vietoje laukiamo Montego Bay figūruotų junginys tipo Habana drive, kuris nusakytų akademinį titulą ir palengvintų
asmens identifikaciją.
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Aleksejevo tyrimo išvadą, pagal kurią kūrinio nuorašas buvo atliktas dėl leidybos poreikių (Алексеев 1951: 108). Kalbinį šaltinį, jo manymu, planavo / rengė išleisti 1546 m., o leidinį turėjo pradėti invokaciją „skaititaiap“ atitinkantis
tekstas.
M. Aleksejevas invokaciją (ją vadino стихотворное напутствие) visiškai
pagrįstai įžvelgė (Алексеев 1951: 108) pirmajame ketureilyje:
Einn Russich Buch binn ich genanndt,
Ihm deutzschenn Lanndt gantz vnbekanndt
Der mich hatt geschriebenn denn Lasse godtt
Frolich Lebenn vnndt sterbenn Amenn.
Šis ketureilis tipologiškai ir genetiškai yra gretintinas ir kildintinas iš
C. Schnausso ir kitų tuometinių leidėjų invokacijų ketureilių.
1947 m. svarstydamas įmanomą dvieilio šaltinį Vincas Mykolaitis-Putinas
nurodė (Mykolaitis 1962: 197) kitą reklaminį ketureilį, kurį vienoje išnašoje, kalbėdamas apie Hanso Weinreicho veiklą, probėgšmais paminėjo Paulius
Tschackertas (Tschackert 1890: 92). Daug išsamesnį leidinio Das Vater | vnser auzge | leget durch | Matthiam | Bynwalth, | Prediger zu | Gdantzk (VD16 B
5441) aprašą 1861 m. pateikė Rudolphas Reicke (Reicke 1861: 199–201), pagal
jį ketureilį čia ir nurodysime:
Czu Königʃberg hatt gedruckt mich
Hans Weynreych gar fleyssiglich
Bey der ʃchloʃstreppen der Alde ʃtadt
Da ʃuch mich wer luʃt czu kauffen hat.
Karaliaučiaus bibliotekininkas atkreipė dėmesį, kad ketureilis išspausdintas pačiame knygos gale – paskutinio lapo recto pusėje. Tyrėjas svarstė knygos
datavimo klausimą, tačiau skirtingai negu G. Ch. Pisanski prie tvirtos išvados
nepriėjo. Kitų svarstomi 1524–1525 m. buvo grindžiami silpna argumentacija,
konkrečiai tuo, jog spaustuvininkas, ką tik atvykęs į Karaliaučių, turėjo pranešti apie savo veiklą ir darbovietę. Po to, kai spaustuvė „išgarsėjo“, taigi visose
vėlesnėse knygose po 1525 m., jis šiuo ketureiliu nebesinaudojo. Bet lygiai taip
pat galima mąstyti kita linkme: ketureilį galėjo paskelbti gerokai vėliau, kai rizikingas (iš pradžių) leidybinis projektas pasiteisino, davė rezultatų, o Karaliaučiaus gyventojai pradėjo vaikščioti knygų pirkti į pačią spaustuvę (resp. spaustuvė jau pradėjo pildyti didesnę knygų platinimo, knygų krautuvėlės, funkciją).
Klausimų kelia ir invokacijos pateikimo pozicija. R. Reicke aprašė egzemp
liorių iš Karaliaučiaus karališkosios ir universitetinės bibliotekos, kuris gale,
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t. y. po invokacijos (!), turėjo dar dvi dainas. Bibliotekininkas, polemizuodamas
su Gdansko profesoriaus Michaelo Ch. Hanovo išvada, nustatė, jog tos giesmės
sudaro atskirą aligatą, kuris nuo pirmos dalies aiškiai skyrėsi ir popieriumi. Lieka apgailestauti, kad nei Gdansko, nei Karaliaučiaus egzemplioriais mes dabar
nedisponuojame. Priešingu atveju detalesnė knygos bloko analizė padėtų išaiškinti klausimą, kurio R. Reicke, deja, nepalietė: ar negalėjo ketureilis iš tikrųjų priklausyti kitam konvoliuto vienetui, kuris apėmė dainas: 1) O Jesu Christ,
deyn nam der ist, 2) Eyn geystlich lied von | den sieben worten die Got der Herr |
sprach am stammen des hey-| ligen Creutzes (Reicke 1861: 201–202)? Taigi reikia
skaitytis su realia galimybe, kad ketureilis ne užbaigdavo Matthiaso Bienwaldo
Pater noster, bet pradėdavo arčiau neidentifikuotą ir nedatuotą poezijos rinkinėlį. Pastaruoju atveju ketureilis būtų vienintelis paratekstinis elementas (leidinį
pradedantis), turintis bendrų bruožų su C. Schnausso 1546 m. invokacija: Kauff
mich – ʃuch mich wer luʃt czu kauffen hat.
Pagaliau turėkime omenyje, jog įgudę ir savo amatą ilgesnį laiką praktikuojantys leidėjai bei spaustuvininkai pasižymėjo tam tikra paratekstinių elementų
specifika, pastovumu, dėl to invokacija kaip savotiškas prekybos ženklas turėjo
tendenciją kartotis. H. Weinreicho sporadiškai pavartotas eiliuotas kūrinėlis nei
savo forma, nei savo turiniu nėra šiam spaustuvininkui būdingas. Levo Vladimirovo teiginys, kad „panašių posmų yra ir kituose pirmuosiuose H. Veinreicho
leidiniuose“ (Vladimirovas 1979: 324), deja, neatitinka tikrovės (bent apžvelgus kol kas turimus šaltinius).
Žiūrėdami į XVI a. pirmosios pusės čekų spaudą, matome, kad skirtingų leidėjų sukurtos invokacijos nėra tolygios. Ypatingas stilistinis vientisumas ir originalumas būdingas Mikulášo Konáčio apeliatyviniam paratekstui, į kurį orientavosi ir kiti leidėjai. Prahos humanistas 1507–1528 m. išleido apie 50 leidinių.
Pragmatinius kreipinius į skaitytojus, kurie pradėdavo ir užbaigdavo pagrindinį
tekstą, jis, nevengdamas akrostichų (pvz.: Knihopis ČD 4277), dažniausia rašo
eilėmis. Invokacijas ir kitas parateksto dalis, kurios įrėmindavo pagrindinį tekstą, ledėjas taip pat atskiria tipografiškai, t. y. kitokio dydžio spaudmenimis, bet,
kitaip negu C. Schnaussas, į skaitytoją kreipiasi visada savo vardu (t. y. ne knygos). Yra pastebimas jo sukurtų invokacijų vartosenos dėsningumas: pradžioje
žodžiais Máš tuto, Čechu milý… „štai tau čia, mielas čeke…“ knygą pristato bei
tartum įteikia į skaitytojo rankas, o leidinio gale palinki sėkmės mějž se dobře
„gerai laikykis“. Tokia besikartojanti floskula jo knygose pastebėta 18 kartų.
1520 m. leidinyje Mistra Jana Husy kazatele, slavneho dědice českeho, Dvanacti
člankuo viry křesťanske obecne, desiti Božich přikazani a modlitby Paně Otčenaš etc.
vykladove každemu spaseni žadajicimu křesťanu nejpotřebnějši. (V Praze, Mikuláš
Konáč z Hodíškova 1520) (Knihopis ČD 3266) šalia linkėjimo leidėjas skelbia
praktinę pastabą apie vietą, kur knygą galima nebrangiai nusipirkti:
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Mějtež se dobře a těmito knížkami samými se spravíc, své učedlníky spravujte,
abyšte s Balámem od voslic spraveni a trestáni nebyli. V městě převelikém Praze koupíš tyto kniežky nedraze.
„Gerai laikykitės ir, patys šiomis knygutėmis vadovaudamiesi, rūpinkitės savo mokiniais, kad nebūtumėte kaip Bileamas su asilu baudžiami. Didžiajame
Prahos mieste pirkti šias knygeles nebrangu.“
Parateksto ribose leidėjas kartais sukuria meniškai paveikus ketureilius, kur
netrūksta įprastų liepimų ir kitokių skatinančių (reklaminių) elementų. Pavyzdžiui, 1514 m. invokacija: 18
K Cǯtenárʒy.
Nechcʒeʃʃli hlúpý na ʃwiétie ʒuoʃtati
Nebýwayǯ ʃkúpý Múdroʃti ʒgednati.
Cǯtiǯ Mudrcʒe ʃobie a nebudeʃs robie
Prawíjmt yá tobie. (Knihopis 1371)

„Į skaitytoją.
Jei nenori ant svieto kvailas likti,
Nebūk šykštus išmintį gauti18 .
Skaityk sau išmintingai ir nebusi vaiku
Aš tau sakau.“

M. Konáčio amžininkai ir sekėjai nebuvo tokie išradingi, bet ir jiems būdingas invokacinių formuluočių, jų stilistinių požymių pastovumas. Žinoma,
gausiai vartojami kreipiniai į skaitytoją / pirkėją bei situacijai tinkami imperatyvai: 1533 m. Měj se dobře, čti a suď, upřímý čtenáři „Laikykis gerai, skaityk ir
permanyk, nuoširdusis skaitytojau“ (Knihopis 6637); 1533 m. Protož kdožkoli
miluješ pravu teologii, čti, rozeznavej a potom suď. „Todėl bet kas, kas myli tikrąją
teologiją, skaityk, atskirk, o paskui spręsk“ (Knihopis 17099); 1541 m. Protož
kdož by chtěl rad bludy a faleš te sekty poznati, čti sobě tuto knižku, jenž se počina
šťastně „Dėl to kas nori tos sektos ištvirkimus ir klaidas sužinoti, skaityk sau šią
knygelę, kuri laimingai prasideda“ (Knihopis 7047) ir t. t.
Abstrakčiai apibendrinta invokacija, t. y. tokia, kuri tiktų bet kuriam leidiniui, funkcionuoja kartu su apeliatyviniais vienetais, semantiškai pritaikytais,
kaip darydavo ir C. Schnaussas, konkrečiam veikalui. Kaip pavyzdį nurodysime Jodoco Gutknechto apie 1535 m. išleistą trikalbį žodyną Vokabulař latině,
česky a německy každemu mlademu i staremu velmi potřebny a užitečny. Vocabularius rerum [Nürnberg, (Jodocus Gutknecht) apie 1535] (Knihopis 18919):
18

T. y. „nebūk šykštus pirkdamas knygą“.
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Chceš-li poznati přeslavné tři řeči
a zachovati peníze i péči
bez vandrování doma teď poznání
máš a sepsání.

„Jeigu nori išmokti tris garsias kalbas
ir sutaupyti pinigų ir rūpesčių
namų nenuskriaudęs, turi dabar
pažinimą ir knygą.

Protož čti sobě a spatříš s vděčností
to, což jest tobě sepsáno v krátkosti
neb bez mluvení a bez rozumění
nikýmž člověk není.

Dėl to skaityk sau ir su padėka pamatysi
tai, kas Tau trumpai parašyta,
kadangi be kalbėjimo ir be supratimo
žmogus yra niekas.“

Ryškūs ir pastovūs stilistikos požymiai, be jokios abejonės, būdingi ir patyrusiam Koburgo literatui bei leidėjui C. Schnaussui, kuris čia aptariamąjį invokacijos tipą19 priklausomai nuo konkrečių poreikių modifikuoja:
a) 1550 m.: Von dem newge=|| bornen Abgott ʒu Babel. Ein ab=|| ʃchriefft/
Welche durch die Kauffleut von Ro=|| dieß fuͤr ein warheit gen Venedig vnd in Welʃchland || auch nachmals auß Rom den letʒten decembris im || 49. vnd auß Venedig den 9. Januarij || dieʃes Fuͤnfftʒigʃten Jares etc.|| An die Kauffleut gen Augʃburg
ge=|| ʃchriebenn. 1550 (C.S.A.) (VD16 ZV 30501)
Kauff mich O fruͤmmer Chriʃt in trewen/
Laʃʒ dich ʒuleʃen keyn muͤhe rewen.
Dann dir iʃt viel hieran gelegen/
Von des Sathans ʃchalckheit wegen.
b) 1550 m.: Newe ʒeitungen.|| Von dem new ge=|| bornen Abgott ʒu Babel. Ein
Ab=|| ʃchrifft/ Welche durch die Kauffleut von Rodiʃs/|| fuͤr ein warheit gen Venedig
vnd in Welʃchland/|| auch nachmals aus Rom den letʒten decembris || im. 49. vnd
aus Venedig den 9. Januarj || dieʃes Funfftʒigʃten Jars etc.|| An die Kauffleut gen Augʃpurg || geʃchrieben. (C.S.A.) (VD16 ZV 13960)
Kauff mich O fromer Chriʃt in trewen/
Laʃs dich ʒu leʃen kein muͤhe rewen.
Dan dir iʃt viel hieran gelegen/
Von des Sathans ʃchalckheit wegen.
19
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C. Schnausso knygose randame tipologiškai kitokių invokacijų, kurios savo turiniu yra pritaikytos kitiems leidiniams, pvz.: Ein ander Geyʃtlich Lied/ || Das der menʃch all ʃein hoffnung
vnnd || trawen eynig vnd alleyn ʒu Got ʃetʒen || ʃoll [et]c. Alleyn ʒu dir Herr || Jheʃu Christ.
(1550, VD16 S 3184); Des HERREN Wort bleibt in Ewigkeyt / || Den wo lͤ len wirs laʃʃen walten. || Der wo lͤ l vns fort in lieb vnd leyd / || Beʃtendig darbey erhalten. ([1552], VD16 S 3174);
Mit Gottes hielff: Gelb/ Schwartʒ/ gru ͤn vn ͂ weiʃʒ/ || Beheltt in Sachʃʃen vnd Heʃʃen den Preiʃʒ.
|| Gott wo lͤ l ʃein Gnad mit freüdenn gebenn / Jhn verleihen Fried vnd lannges Lebenn. (1555,
VD16 S 3167); Wiel Gold vnd Silber hab ich nicht/ || Was mir Gott gibt/ bin ich verpflicht/ ||
Damit ʒu dienen jaderman. || Dieweil ich leb vnd dienen kan. (1564, VD16 S 3168).
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1550 m. C. Schnausso publikacijos Von dem newgebornen Abgott ʒu Babel titulinis puslapis

13 PAV.
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c) 1555 m.: Etwas neus : || Ein ʃehr andechttige Predig/ welche || der heylig
Weyhbiʃchoff ʒu Bamberg || in eygner person bey S. Mertin/ mit ʃeufftʒen vnd threnen gethan hat am Palmen Sontag im 1555 jare/ von dem || ʃeligen Einreiten vnʃers
lieben Hernn vnd Heylands || Jheʃu Chriʃti/ ʒu Jheruʃalem geʃchehen [et]c. || Auch
dabey des H. Mans vberauß || wůnderbarlicher Treume ʒwene/ auß || welchen mann
künʃtlich Kochen vnd Lachen lernen mag [et]c. || Endtlich aber/ Ein wůnderliche
ʃcho ͤne Hiʃtoria von dem || Palmweihen/ durch des Weihbiʃchoffs Leutenampt [et]
c. (mei ͂ N. der heiʃt C. Schnauß; Laus Deo Omnipotenti/ Anno 1555 Adij 3 May)
(VD16 S 3166) (14 pav.).
Ӡu Lob vnnd preiß dem ho ͤchʃten Gott/
Ӡu Truͤtʒ dem Teuffel vnd ʃeiner Rott.
Kauff vnd Ließ mich (O) frommer Chriʃt/
Lern was ihr Weih vnd Predig iʃt
Taigi, kertinė invokacinių ketureilių eilutė From̄er Chriʃt Kauff vnd ließ mich in
Treuen C. Schnausso leidiniuose, sprendžiant pagal prieinamus šaltinius, pirmą
kartą buvo panaudota 1546 m. reliacijoje apie Velnią ir popiežių – Pasquillus.
New Zeyttung Vom Teuffel ([Coburg], 1546). Knygos personifikacija atsiranda
dėl autorystės tariamojo anonimiškumo (lygiai kaip 1547 m. katekizme). Toliau
nurodyta frazė buvo ne kartą modifikuota ir kitokiu (naujam leidiniui pritaikytu) pavidalu pakartotinai panaudota. Knygos, kur paliudytas vienodas arba panašus motyvas From̄er Chriʃt Kauff vnd ließ mich in Treuen – Kauff mich O fromer
Chriʃt in trewen – Kauff vnd Ließ mich (O) frommer Chriʃt, čia suminėtos ne visos.
Negalima atmesti galimybės, kad C. Schnaussas šį eilėraštį formuojantį modelį
naudojo ir savo ankstesniuose lediniuose, kurie mums dar nežinomi arba mūsų laikų nepasiekė. Taip pat yra įmanoma, kad ši struktūra buvo naudojama ir
prieš C. Schnaussą.
Aptariamoji invokacija į skaitytoją be esminių pakitimų buvo skelbiama iki
XVII a. pradžios. Vėlesni leidimai (pvz.: 1580, VD16 ZV 11492; 1600, VD17
14:686686C; 1605, VD17 3:019348C) atskleidžia neeilinį reliacijos populiarumą. 1546 metais politinę satyrą protestantai aršiai skaitė ir platino, nes ji reagavo į aktualiausius Šmalkaldeno karo įvykius. Tada juos stebėjo visa Vakarų
Europa. Po penkiasdešimties metų anų dienos aktualijos nebebuvo nei tiek įdomios, nei suprantamos, tačiau skaitytojas patrauklia humanistinio dialogo forma tebetenkindavo savo literatūros poreikius. Naujus leidimus palydi graviūra,
kuri vaizduoja nesenstančius reliacijos veikėjus: popiežių ir velnią (15 pav.).
5. 1547 m. lietuvių paleotipe Katekizmas baigiasi f. 20r. Nuo f. 20v prasideda žanriniu ir autorystės požiūriu naujas kūrinys – PRADESTYSE gieʃʃmes
ʃchwentas. Katekizmą užbaigia proza parašytas fragmentas Upaminagimas, kur
M. Mažvydas vėl kreipiasi į „brolius ir seseris“, prašydamas juos nuolankiai
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1555 m. C. Schnausso publikacijos Etwas neus: Ein ʃehr andechttige Predig… titulinis puslapis

14 PAV.
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XVII a. pradžios C. Schnausso reliacijos laida Newe
Ӡeitung/ || Vom Teuffel un ͂ Babʃt/
|| wie ʃie untereinander Geʃprech
halten / || kurtʒweilig vnnd ʃehr
luʃtig ʒu leʃen ([1605]) (VD17
3:019348C), titulinis puslapis
15 PAV.

priimti „trumpą mokslą“ ir jį mokėti. Upaminagimą vainikuoja trumpa pastaba
Gals, kuri nubrėžia takoskyrą tarp sudedamųjų 1547 m. leidinio dalių. To paties
lapo (f. 20r) apačioje paskelbtas patrauklus ketureilis Skaititaiap, kuris atitinka
C. Schnausso ir kitų leidėjų invokacinius ketureilius:
Upaminagimas.
PRaʃchau aʃch ius Letuwinikus ir ʃʒe=
maicʒius miloʃius bralius ir ʃeʃeris, preg=
tam ir vpaminaiu ius per Pȧnȧ Ieʃuʃa
Chriʃtuʃa at pirtkagi bei iʃʒanitagi muʃu
idant ta trumpa makʃla iʃchmaktumbet ijr
wiʃada atmintumbet, ʃunus iuʃu ir ʃchei=
mina turit iʃchmakiti. A iʃchguldima pla=
teʃnia iʃch kaʒanes ir patam iʃch dideʃnia
katechiʃmuʃa makikieteʃe. A ʃchitą mana
darba ijr prakaita vʃʒ gier preimtumbet
praʃchau.
Gals.
Skaititaiap.
Bralau milaʃis, ʃkaitidams tatai ʃʒinaʃy/
Jag taʃʃai lieʃʒuwis dabar reiʃchkieʃy.
Tadrin iei raʃʃy kaky paklidima/
Pataiʃik, bewyʃakia vʃʒwidegima.
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16 PAV.

M. Mažvydo Katekizmo pabaiga (f. 20r)
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M. Mažvydo sukurtas paratekstinis ketureilis yra pateiktas Katekizmo kolofono pozicijoje ir atitinka įprasto turinio invokaciją ad lectorem. Formaliuoju
aspektu pastebimas įdomus ryšys tarp lietuviškos prakalbos ir Katekizmo pabaigos: pagrindinį tekstą įrėminantys vienetai – abudu ir tik jie! – yra vienodai
sueiliuoti. Pastebimas dar kitas svarbus vienijantis bruožas: baigiamasis ketureilis ir prakalba prasideda savarankišku (t. y. tašku užbaigtu) dvieiliu, kurie
sudaro vienodą raidžių BJ kombinaciją. Kad tai ne atsitiktinis sutapimas, rodo
dviejų pirmųjų eilučių tarpusavio gretinimas:
BRalei ʃeʃeris imkiet mani ir ʃkaitikiet /
Jr tatai ʃkaitidami permanikiet.
Bralau milaʃis, ʃkaitidams tatai ʃʒinaʃy /
Jag taʃʃai lieʃʒuwis dabar reiʃchkieʃy.
Nurodytus fragmentus atidaro pl. ir sg. kreipiniai, kurie prasideda vienoda leksema BRalei / Bralau, toliau pavartotas pl. ir sg. pusdalyvis ʃkaitidami /
ʃkaitidams bei įvardis tatai. Susidaro įspūdis, kad vienas dvieilis buvo sudarytas
atsižvelgus į kitą. Turint omenyje spausdintą prakalbos dvieilio šaltinį, reikia
manyti, kad baigiamoji invokacija modifikavo prakalbos dvieilį, o ne atvirkščiai. Išvardytas gretybes įmanoma aiškinti dviem būdais.
Pirma. Dvi pirmos ketureilio Skaititaiap eilutės iš pradžių buvo parašytos
ir skirtos prakalbai knygos pradžioje. Tuomet lietuvių prakalba galėjo atrodyti
maždaug taip:
*Bralau milaʃis, ʃkaitidams tatai ʃʒinaʃy /
Jag taʃʃai lieʃʒuwis dabar reiʃchkieʃy.
Makʃla ʃchito tewai [tavo] trakʃʒdawa tureti.
Ale to negaleia ne wenu budu gauti.
Regiety to nareia ʃawa akimis /
Taipyr iʃchgirʃti ʃava auʃimis.
Jau nu ka tewai nakada neregieia /
Nu ʃchitai wiʃs [tavimp] ateia. Ir t. t.
Vėliau M. Mažvydas sugalvojo tinkamesnę prakalbos pradžią, kurią pagal
C. Schnausso pavyzdį pridėjo imperatyvų. Pirmiau sueiliuotas fragmentas buvo pašalintas, bet buvo gaila jo niekur nepanaudoti.
Antra. Invokacijos Skaititaiap pradžia buvo sukurta pagal ankstesnį, t. y. prakalbos, dvieilio modelį, kadangi autoriui pasidarė vėl aktuali raidžių BJ kombinacija. Tai reikštų, kad Katekizmą užbaigiantį ketureilį sudaro nedidelis
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akrostichas. Raidės BJ, reikšdamos Baccalaureus Juris, žymėtų (kaip anksčiau
prakalbos akrostiche) tą patį teisių bakalaurą M. Mažvydą. Viduramžių lotynų
kalboje plačiai paplitusi santrumpa TP savo ruožtu atstovautų žodžių junginiui
Titulum Posuit „kryžiaus ženklą uždėjo“ (Cappelli 1928: 517). Taigi baigiamojo
parateksto raidžių kombinacija B-J-T-P atitiktų lotynų Baccalaureus Juris Titulum Posuit „teisių bakalauras kryžiaus ženklą uždėjo“ resp. „M. Mažvydas palaimino“. Tokio turinio ir paskirties akrostichas puikiai derėtų šiai vietai, nes
autorius čia užbaigia savo darbą ir „atsisveikina“.
Priminkime, kad M. Mažvydui akrostichas, pateikiamas knygos gale, buvo
pažįstamas. Panašiu būdu jis save pristatė leidinyje Forma Chrikʃtima. Nuo Jano Safarewicziaus laikų, deja, įsigalėjo nuomonė, jog 1559 m. akrostichas nėra
tobulas: „Akrostych nie jest doskonały: po imieniu Martinus stoi jeden jeszcze wiersz, zaczynający się od S–, tak samo po pozwisku Maswidas ukazuje się
jeszcze M–“ (Safarewicz 1946: 65). „Perteklines“ <S> ir <M> raides lenkų
tyrėjas bandė aiškinti tuo, kad varžomas eiliuotos formos, t. y. 9 eilučių posmų, M. Mažvydas nesuvaldė originalo. Toks aiškinimas mums atrodo neįtikinamas, kadangi akrostiche nebūna nesisteminių elementų, t. y. nemotyvuotų
raidžių, kurios ardytų vertikaliai griežtai sustyguotą tekstą. Paskutinį verstinį
kūrinį – Gieʃme duchawna / ape muʃu S. Chrikʃta ʃuguldita nůg D. Mart. Luthera (f. CIIIr-CVv) – užbaigia trys vienodos apimties posmai, iš kurių du (antras
ir trečias nuo galo) nusako vertėjo bei knygos kūrėjo vardą ir pavardę, bet ne
tik: M-A-R-T-J-N-V-S–S – M-A-S-W-J-D-A-S–M. Kombinatorinis kūrinėlis
yra skaitytinas (plg., pavyzdžiui, C. Schnausso 1546 m. kriptogramos įrašymą)
kaip MARTJNVS-MASWJDAS–SM, t. y. Martinus Masvid[iu]s significamus
„[mes] Martynas Mažvydas žymime / reiškiame“ (pluralis auctoris / modestiae
kombinacijoje su viduramžių lotynų SM santrumpa; apie pastarąją – Cappelli
1928: 354). Tai atitiktų Katekizmo „M. Mažvydas palaimino“.
Kitas (iš eilės paskutinis) posmas pagaliau atneša M. Mažvydo verbalinę „raišką“, t. y. tai, ką jis trumpos maldelės forma skaitytojui glaustai „signifikuoja“:
Diewui Tewui ʃchlowe důkem
Ir Jheʃu Chriʃtu garbinkem
Bei Dwaʃʃe ʃchwenta laupʃin=
kem
Wienam Diewui dekawokem
Kurs iʃtates eʃt Chrikʃchtima
Ant ghreku aptʒiʃtighima
Bei amʃʒina iʃchganima
Nůg Chriʃtaus apʃʒadeta
Jem buk amʃʒina garba.
Amen.
Straipsniai / Articles

47

Ilja Lemeškin

Taigi, būtų galima prieiti prie išvados, kad 1547 m. leidinyje, ko gero, turime du akrostichus, kurie lotynų kalba buvo įrašyti į eiliuotą lietuvišką knygos
paratekstą. Katekizmo pabaigos akrostichas semantiškai pratęsė ir praplėtė prakalbos akrostichą: B–J–M-A-R-T-J-N-V-S–M-A-S-V-J-D-J-V-S – <Katekizmo tekstas> – B–J–T–P „teisių bakalauras Martynas Mažvydas < – > teisių
bakalauras palaimino“. Tokiu būdu anoniminės kompiliacijos sudėtyje sudarytojas nubrėžė savo autorinę dalį.
Kombinatorinių kūrinėlių realizavimas lotynų kalbos ištekliais liudija, jog
jų adresatas nėra paprastas valstietis. Eilinis Katekizmo „vartotojas“ – skaitantis, klausantis, giedantis, rašto bei elementarių religinių tiesų besimokantis lietuvis – jų nepastebėtų ir neįvertintų. Akrostichai yra nukreipti į profesionalų
skaitytoją, knygų žmogų, visų pirma – į įvairių doktrinų kunigus. Esame linkę manyti, jog panaudota raiškos priemonė glaudžiai susijusi su pirma 1547 m.
katekizmo prakalba, adresuota tiems patiems „Lietuvos bažnyčios ganytojams ir
tarnams“. Lotyniškose dedikacijoje bei prakalboje M. Mažvydas aštriai supeikia Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę su visa jos katalikų kunigija, kuri „saugo“
liaudį nuo Šventojo Rašto (apie tai kalba ir C. Schnaussas). Prie dedikacijos ir
prie lotyniškos prakalbos betarpiškai šliejasi lotyniškas akrostichas, dėl to negalima tvirtinti, jog prakalba nebuvo pasirašyta.
XVI a. lotyniškai skaitantis bei kombinatorinę poetiką išmanantis asmuo
nebuvo ribojamas atomistinio mąstymo (šaltinių neskyrė kalbos pagrindu ir
netroškino jų „savo sultyse“ kaip lituanistinį arba „svetimą“ tyrimo objektą),
todėl toliau einantį lotynišką akrostichą gebėjo ne tik perskaityti, bet ir susieti su greta ir kitur esančiais lotyniškais parateksto elementais. Kompetentingas
„parašas“ deramai užbaigė lotynišką prakalbą. Didžiai sukritikavęs katalikų kunigus M. Mažvydas pasirašo atitinkamai – santrumpa BJ jis parodo, jog toks
griežtas autorius ne iš kelmo spirtas. Nutolusių nuo grynosios bažnyčios kunigų
atžvilgiu jis turi teisę tarti griežtą žodį, kadangi pats išmano bažnyčios kanonus.
Būdamas kanonų teisės bakalauru B. J. Martinus Masvidius savo prakalboje
primena pirmykštės krikščionių bažnyčios santvarką, žada neliesti (tai reiškia,
kad potencialiai gali) „religijų slaptingesnių ir ginčijamų klausimų“ ir t. t.
Kalbindamas kompetentingą skaitytoją, M. Mažvydas savo knygos paratekste neapsiribojo vien kombinatorika. Autorius nevengė ir subtilių literatūrinių
aliuzijų. Tai darė atsižvelgdamas į tų metų aktualiausius protestantiškus „bestselerius“, mūsų atveju – į ypatingai populiarią (sprendžiant pagal 1546 m. laidų
kiekį ir išlikusių egzempliorių skaičių) reliaciją apie popiežių ir Velnią. 1546 m.
knygos personifikacija C. Schnaussui pasirodė naudinga ir paranki publikuojant „anoniminį“ leidinį, mat fiktyvus Pasquino užstojo tikrąjį autorių, kuris
savo vardu (kaip autorius ir / arba leidėjas) negalėjo leidinio propaguoti. Ši užduotis buvo sėkmingai perleista pačiai knygai, kuri staiga prabyla į skaitytoją.
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Tituliniame 1547 m. katekizmo puslapyje knygos kūrėjas taip pat nėra nurodytas. Visai įmanomas dalykas, kad Katekizmas pavirto anoniminiu leidiniu dėl
C. Schnausso publikacijos įtakos. Atrodo, kad tarp C. Schnausso ir M. Mažvydo
leidinių tariamojo anonimiškumo ir knygos personifikacijos yra glaudus ryšys.
Reklaminio pobūdžio invokaciją, konkrečiai kertinę invokacinio ketureilio
formuluotę From̄er Chriʃt Kauff vnd ließ mich, M. Mažvydas kūrybiškai panaudojo lietuviškos prakalbos pradžioje ir dar toliau, plėtodamas „kalbančiosios“
knygos motyvą. Lietuviškai adaptavęs invokaciją į skaitytoją, jis pagal tą patį
vokiškąjį arba / ir čekiškąjį invokacinio ketureilio pavyzdį (taip pat atsižvelgęs
į savo lietuviškos prakalbos pradžią) sukūrė baigiamąjį eiliuotą kūrinėlį Skaititaiap. Kalbėdami apie įmanomą (-us) šaltinį (-ius) sąmoningai vartojame daugiskaitą. Manyti, kad, rašydamas Katekizmą M. Mažvydas nemokėjo vokiečių
kalbos resp. negalėjo semti iš C. Schnausso vokiškųjų reliacijų, atrodo, nėra
priežasties. Tradicinį požiūrį tebelemia M. Mažvydo II laiško (ne vėliau kaip
1549 m. vasario) interpretavimas, kuris mums atrodo per daug radikalus, pažodinis ir ištrauktas iš platesnio laiško konteksto.
Kunigaikščiui Albrechtui adresuotame laiške adresantas prašo paskirti jį kunigu į Labguvą arba Ragainę. Pirma parapija, M. Mažvydo nuomone, tiktų
mažiau, nes jis visai nemoka vokiečių kalbos (non calleo aliquantulum Germanice; M. Ročkos vertimas: „nekalbu nė kiek vokiškai“). Reikia suprasti, kad Labguvoje tuomet jau gyveno nemažai vokiečių, ir jis nebūtų buvęs pajėgus jiems
atitinkamai dvasiškai patarnauti. Kunigo tinkamumas buvo ir tebėra vertinamas pagal gebėjimą skaityti ne knygą, o pamokslą. Dėl tarties ydų kunigas svetimtautis dažnai virsdavo pašaipos objektu (prisiminkime 1706 m. filologinę
polemiką). Neturėdamas būtinų kalbėjimo įgūdžių, M. Mažvydas kunigaikštį
neįkyriai prašo paskirti jį į lietuviškąją parapiją, nors, neturėdamas kitos išeities, jis važiuotų ir į Labguvą (t. y. būtų priverstas tarnauti, kiek sugebėtų be
reikalingos kalbos praktikos, ir vokiškai?). Taigi laiške yra aptariama pastoriaus
tarnyba, t. y. pamokslų skaitymas, o ne šiaip buitinis susišnekėjimas ir bendras
kalbos supratimas. Kalbos mokėjimas ir tada ir dabar yra plati sąvoka, ir būtina
atsižvelgti į funkcinę paskirtį. 1549 m. eruditus M. Mažvydas, ko gero, laisvai
skaitė vokiškai, lenkiškai, čekiškai, rusėniškai, prūsiškai ir pan., bet pamokslų
atsidūręs Prūsijoje gebėjo sakyti gimtąja kalba. Tam tikrą vokiečių ir / arba čekų kalbos mokėjimą patvirtina ir šiame straipsnyje analizuojami dalykai.
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Ilja Lemeškin

“Buy me and read me”. First Printed Acrostics
in the Grand Duchy of Lithuania
S U M M A RY
As a publisher continuing the tradition of printing in the Grand Duchy of Lithuania (GDL), Martynas Mažvydas should have taken into account The Small Travel Book
by Francisk Skorina. The books by Mažvydas and Skorina compared in the article are of
uniform format and similar purposes. The two books that were the first books printed in
the GDL describe the circumstances of their origin, i.e. the relationship with the compiler,
author, publisher, by means of acrostics – a subtle device of combinatory poetics.
The Ruthenian palaeotype of 1522 testifies to two principles of acrostic composition:
alphabetical and personal. In the Lithuanian preface Mažvydas used a personal acrostic.
The comparison with the Ruthenian acrostic shows that the position before the name and
the representative function required an academic title. The combination of letters BJ comprised by the first two lines of the preface reveals the conferred academic title: baccalaureus
juris, ‘bachelor of laws’.
When writing the first couplet in the Lithuanian preface, Mažvydas referred to the
printed source of 1546 – a satirical relation of the devil and the pope by Schnauss in which
the book addressed the reader in the following fashion: From̄er Chriʃt Kauff vnd ließ mich
(or its Czech translation of 1547 where relevant plural forms were used: Milij Krʒeʃtiane Kupugte a cʒtiete mne). The deviation from the original observed in the address (From̄er Chriʃt/
Milij Krʒeʃtiane but BRalei ʃeʃeris) is determined by an attempt of composing an acrostic. It
was the intention of the author to have letter B (< baccalaureus) at the beginning of the
preface, i.e. the acrostic, and in the position before the name.
A acrostic can be found at the end of the Catechism, in the place of a colophon: the
combination of letters in the last quatrain B-J-T-P corresponds to Latin Baccalaureus Juris
Titulum Posuit ‘the bachelor of laws made the sign of the cross,’ which means ‘Mažvydas
gave his blessing’.
When writing the beginning of the acrostic, the author took into account the part of
the paratext of appellative type characteristic of the books of that time – the invocation
to the reader which often took the form of a quatrain on the title page. The quatrain by
Schnauss dating to 1546, which also made influence on Mažvydas, gained popularity
among Protestants in 1546–1547. The relation intended for Protestants informed on the
end of the Schmalkaldic War, i.e. the fight between Protestants and Catholics. The multitude of editions of 1546 and the number of the surviving copies entail that it was read
across the whole Protestant Europe.
Įteikta 2017 m. gruodžio 8 d.
I LJA L E M E Š K I N
Lietuvių kalbos institutas
Petro Vileišio g. 5, LT-10308 Vilnius, Lietuva
ilja.lemeskin@ff.cuni.cz
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KĖDAINIEČIŲ (LIETUVIŲ,
LENKŲ) PAVARDŽIŲ
FORMAVIMOSI TENDENCIJOS
XVII–XVIII AMŽIUJE
Tendencies of Formation of Surnames among
Kėdainiai Residents (Lithuanians, Poles)
in the 17th–18th Century
A NOTACI JA
Iš XVII–XVIII a. 24-ių Kėdainių aktų knygų, 1604 m., 1624 m., 1666 m. Kėdainių inventorių, 1622 m. Kėdainių klebonijos činčo inventoriaus ir kitų miesto senųjų rankraščių
straipsnio analizei atrinkta apie 2 500 kėdainiečių įvardijimų (skaičiuoti ne tik skirtingų
asmenų antroponimai, bet ir įvairūs jų asmenvardžių formų variantai). Juos išnagrinėjus,
buvo išskirti svarbesni kėdainiečių (lietuvių, lenkų) pavardžių formavimosi, užrašymo
polinkiai XVII–XVIII a. Faktiškai XVII a. antrojoje pusėje visi minėtų etninių grupių
kėdainiečiai turėjo pavardes, o lėčiau radosi tik žemųjų sluoksnių (tarnų ir kt.) atstovų
pavardės. XVIII a. toliau vyko jų pavardžių lyčių galutinis nusistovėjimas. Šios išvados
dar palygintos su Lietuvos didesnių miestų (XVI−XVIII a. Kauno, XVI–XVII a. Vilniaus)
gyventojų tyrimų rezultatais.
E S M I N I A I Ž O DŽ I A I : Kėdainiai, XVII–XVIII amžiai, aktų knygos, pavardžių
formavimasis.
A N NOTAT ION
Around 2,500 cases of naming (both the anthroponyms of different people and various
versions of their personal name forms) were collected for the analysis from 24 Kėdainiai
registry books of the 17–18 th century, Kėdainiai inventories of 1604, 1624 and 1666, Kėdainiai rectory land rent inventory of 1622 and other old city manuscripts. Their analysis
led to the distinction of the major tendencies in the formation and spelling of surnames
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designating Kėdainiai residents (Lithuanians, Poles) in the 17th–18 th century. In fact, in the
second half of the 17th century all residents of Kėdainiai belonging to the abovementioned
ethnic groups had surnames. It only took longer for the surnames of lower social classes
(servants, etc.) to originate. The forms of their surnames finally settled in the 18 th century. The conclusions are compared with the findings of the research on residents in larger
Lithuanian cities (16 th–18 th century Kaunas, 16 th–17th century Vilnius).
K E Y WO R D S : Kėdainiai, 17th –18 th century, registry books, formation of
surnames.

0.

ĮVADAS

Lietuvos miestiečių luomo pavardžių formavimosi procesas jau pradėtas tirti. Vilniaus Šv. Jono bažnyčios 1602−1615 m. santuokų ir 1611−1616 m. krikšto
registracijos knygų asmenvardžius išsamiai ištyrė Zigmas Zinkevičius (Zinkevičius 1973: 17−19; 1974: 78−85; 1976: 125−131; 1977; 1977a: 93−101; 1977b:
151−156; Зинкявичюс 1974: 136−143; 1980: 151−156). Savo monografijoje Lietuvių antroponimika. Vilniaus lietuvių asmenvardžiai XVII a. pradžioje jis akcentavo, jog XVII a. pradžia – labai svarbus lietuvių pavardžių formavimosi procesui pažinti laikotarpis. Todėl būtina atidžiai išnagrinėti to meto paveldimų
asmenvardžių funkcionavimą tuose šaltiniuose, kurie buvo rašyti labiausiai polonizacijos proceso paliestose vietovėse tuo laiku, kada tasai procesas prasidėjo ar intensyvėjo (Zinkevičius 1977: 4). Tam paskirtame monografijos skyriuje
Pavardžių formavimosi procesas (min. veik., 64−65) autorius konstatavo, jog remiantis bažnytinių metrikų knygomis „nelengva tiksliai nustatyti, kurie įrašų
prievardžiai anuomet jau buvo nebe laikini, galiojantys tik vienai kartai, bet
pastovūs, perduodami iš kartos į kartą, taigi kurie atlikdavo pavardės funkciją.
Tiesioginių duomenų, rodančių įrašytų asmenų tarpusavio šeimyninę priklausomybę, iš kurių galima spręsti apie prievardžio laikinumą ar pastovumą, pasitaiko tik viename kitame įraše“ (min. veik., 64). Nors toliau vis dėlto išreiškiama mintis, kad pavardes tuo metu jau turbūt turėjo privilegijuotų žmonių
šeimos, kurios rūpinosi savo aukšta kilme ir genealogija (min. veik., 65).
Zigmantas Kiaupa, remdamasis 1662−1663 m. Šiaulių miesto mokesčių žiniaraščiuose bei 1636−1738 m. Šiaulių dvaro teismo knygoje užfiksuotais šiauliečių įvardijimais, mėgino apibūdinti jų pavardžių formavimosi polinkius. Jis
priėjo prie išvados, kad XVII a. pirmojoje pusėje jau galima stebėti šiauliškių
pavardžių radimosi reiškinį (Kiaupa 1991: 3−4).
Vieno didžiausių XVI−XVIII a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės miestų – Kauno – gyventojų pavardžių susidarymą ištyrė šio straipsnio autorė. Šiam
tikslui ji paskyrė monografijos XVI−XVIII a. kauniečių asmenvardžiai skyrių
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„Pavardžių formavimasis“ ir kelias publikacijas (Ragauskaitė 2001: 123−143;
2001a: 40−41; 2002: 31−40; 2005: 75–96; 2009: 226–232). Tris šimtmečius apimančių Kauno savivaldos institucijų dokumentų analizė leido pateikti pradines išvadas dėl miestiečių pavardžių radimosi ir vykusios jų raidos (Ragauskaitė
2005: 76–96). Buvo nustatyta, kad anksčiausiai susidarė miestiečių elito pavardės. Jau XVI a. pirmojoje pusėje aukštą padėtį visuomenėje užimantys vietiniai
kauniečiai (lietuviai, lenkai, rusėnai) pamažu įgijo paveldimą asmenvardį. Pavardes tuo laiku taip pat turėjo Kaune gyvenusios vokiečių liuteronų bendruomenės nariai. Antrojoje šio šimtmečio pusėje bei XVII a. pirmojoje pusėje dalis
miestiečių luomo viduriniojo bei žemesniųjų sluoksnių asmenų užrašyti su vienodu, bendru antroponimu. XVII a. antrosios pusės įrašai rodo iš esmės visus
kauniečius jau turėjus pavardes. Matyt, lėčiau formavosi Kauno marginalinių
sluoksnių atstovų pavardės (Ragauskaitė 2001: 140). XVII−XVIII a. vyko galutinis kauniečių pavardžių lyčių nusistovėjimas. Apie tai liudijo daugybė pavardžių variantų (Ragauskaitė 2002: 38; 2005: 91–95).
XVI–XVII a. Vilniaus, XVII–XVIII a. Kėdainių, XVIII a. Joniškio gyventojų pavardžių bendrieji radimosi dėsningumai apžvelgti, remiantis daugiau nei
4 000 asmenų įvardijimų, surinktų iš šių miestų istorijos dokumentų. Anksčiausiai pradėjo formuotis miestiečių aukštuomenės pavardės, vėliau jas įgijo
vidurinio ir žemesnių sluoksnių atstovai. Nedidelio Šiaurės Lietuvoje įsikūrusio miesto Joniškio aktų knygos išlikusios tik nuo 1722 m. Tačiau ir šie duomenys aiškiai paliudijo, jog ne tik miesto elitui priklausę joniškiečiai (burmistrai, vaitas ir pan.), bet ir žemesnių sluoksnių asmenys turėjo paveldimus
asmenvardžius. Minėtų miestų gyventojų pavardžių lyčių nusistovėjimas tęsėsi
ir XVIII a. (Ragauskaitė 2008: 36).
Apie 1628–1629 m. į Kėdainius atvykę škotų kilmės asmenys jau turėjo pavardes, tačiau jų paveldimų antroponimų perteikimas (fiksavimas ar nefiksavimas) miesto rankraščiuose įvairavo. Tai lėmė vienodos ir visiems privalomos
įvardijimo sistemos nebuvimas, to meto raštininkų turėta rašto tradicija ir kt.
Tačiau nustatyta, kad XVII–XVIII a. dominuoja įvardijimai, aiškiai liudijantys
kėdainiečių škotų paveldimų asmenvardžių (pavardžių) funkcionavimą Kėdainių miesto istorijos šaltiniuose. Lotynintos, slavintos ir šios tautybės asmenų
pavardės – skirtinguose magistrato bylų įrašuose jos galėjo būti įvairiai modifikuotos. Taip susidarė kėdainiečių škotų (vyrų) pavardžių grafinių variantų
(Ragauskaitė 2007: 63–64; 2016: 56–57).
Nuo XVII a. trečiojo dešimtmečio pabaigos į Kėdainius atsikėlusių vokiečių
pavardės buvo jau susiformavusios, tačiau jų užrašymo modeliai istorijos šaltiniuose nebuvo nusistovėję. Ypač tai akivaizdu, kai greta surašyti tos pačios
šeimos nariai (vyras ir žmona) ir kt. Pasitaikė, kad moters vardas ir mergautinė
pavardė buvo praleidžiami. Kai kada magistrato bylose nurodoma tik bendra
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besibylinėjančių sutuoktinių pavardė. Šiam reiškiniui įtakos turėjo tirtų aktų knygų specifika ir įrašų kontekstas. Viename dokumente paminėtas asmuo
(ieškovas, atsakovas ar pan.) kitame bylos nagrinėjimo protokole galėjo būti užrašytas trumpiau, paprasčiau arba tiesiog kitaip. Tai, matyt, susiję ir su gyvąja kalba, ir su neoficialiu miestiečių apibūdinimu. Raštininkams šių kitataučių
pavardės skambėjo neįprastai, todėl istorijos dokumentuose užfiksuota kėdainiečių germaniškų pavardžių užrašymo variantų. Šis reiškinys buvo įvairialypis
ir nenuoseklus (Ragauskaitė 2016a: 111–128). Kaip matyti, Kėdainiuose gyvenusios skirtingos etninės grupės (škotai, vokiečiai ir kt.) turėjo savitas asmenų
įvardijimo sistemos, pavardžių fiksavimo, susidarymo ir kt. ypatybes, todėl toliau tęsiamas XVII–XVIII a. kėdainiečių istorinės antroponimijos tyrimas.
Šio straipsnio tikslas – aptarti Kėdainių lokalinės bendruomenės (lietuvių,
lenkų) pavardžių užrašymo polinkius XVII−XVIII a., pateikti detalesnę miestiečių skirtingų sluoksnių pavardžių formavimosi analizę. Be to, kėdainiečių
pavardžių susidarymo chronologiją dar bus siekiama palyginti su Lietuvos didžiųjų miestų (XVI–XVIII a. Kauno, XVI–XVII a. Vilniaus) gyventojų pavardžių susidarymo tyrimų rezultatais.
Medžiaga straipsniui daugiausia surinkta iš 24-ių Kėdainių aktų knygų, rašytų lotynų ir lenkų kalbomis. Tai vieni vertingiausių kėdainiečių istorinės
antroponimijos šaltinių (Ragauskaitė 2008: 29; 2014a: 323). XVII a. paskutiniojo dešimtmečio įrašų esama 1690–1775 m. magistrato knygoje. Didžiąją
dalį aktų knygų sudaro miestiečių turto pripažinimo, užrašymo, įkeitimo, skolų dokumentai, teismo sprendimai ir magistrato sesijų protokolai. Magistrato sesijų ar posėdžių ir tarėjų teismo protokolų knygos išlikusios nuo 1759 m.
Kalbamieji protokolai yra 1759–1763 m., 1767–1773 m., 1777–1792 m. (Tyla
2000: 65; KDN 27). Tiriamos knygos apima XVII–XIX a. pradžios laikotarpį
(1623–1806 m.1, 1690–1775 m., 1704–1720 m., 1721–1725 m., 1732–1740 m.,
1732–1743 m., 1744–1750 m., 1750–1752 m., 1750–1761 m., 1750–1766 m.,
1753–1755 m., 1756–1758 m., 1762–1763 m., 1763–1770 m., 1767–1770 m.,
1771–1773 m., 1774–1777 m., 1777–1779 m., 1777–1780 m., 1779–1782 m.,
1782–1791 m., 1783–1792 m., 1791–1806 m., 1794–1798 m.). Šių dokumentų apimtis įvairuoja. Bene didžiausios apimties yra 1756–1758 m. knyga, kurią
sudaro 627 lapai, o mažiausios apimties – 84 lapų knyga, kurios įrašai apima
1732–1740 m.
Suskaičiuota bent 17 šias knygas rašiusių raštininkų (Tyla 2000: 73–75). Teigiama, kad miestų aktų knygas tvarkę raštininkai turėjo sudarytus įvairių aktų formulių rinkinius, kuriais ir vadovaudavosi užrašydami įvairius asmenis,
1
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Iš tiesų tai yra ne 1623–1806 m. magistrato knyga, kaip nurodoma Lietuvos valstybės istorijos
archyvo apraše, bet į vieną rinkinį įrišti poros šimtų metų pavieniai dokumentai.
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teismų bylų nutartis ir pan. (Jablonskis 1979: 222). Stengiantis kompensuoti XVII a. Kėdainių aktų knygų pirmosios pusės įrašų stygių, dar remiamasi kitais surastais šio šimtmečio istorijos dokumentais. Tai 1604 m., 1624 m.,
1666 m. Kėdainių inventoriai, 1622 m. Kėdainių klebonijos činčo inventorius ir
kt., daugiausia rašyti lenkų kalba. Iš minėtų XVII–XVIII a. istorijos šaltinių šio
straipsnio analizei buvo atrinkta apie 2 500 (2 000 vyrų ir 500 moterų) įvardijimų. Skaičiuoti ne tik skirtingi, bet ir pasikartojantys tų pačių asmenų užrašymai (jų antroponimų lyčių variantai).
1.

APIE KĖDAINIEČIŲ ETNINĘ IR
RELIGINĘ SUDĖTĮ XVII–XVIII AMŽIUJE

XVII–XVIII a. Kėdainiai buvo daugiareliginis ir daugiatautis miestas (Žirgulis 2005: 179; 2005b: 35). Norėdamas pagyvinti prekybą, amatus ir aktyviai
remdamas reformaciją, Kristupas Radvila siekė, kad Kėdainiuose įsikurtų kuo
daugiau šios religijos šalininkų (Tworek 1966: 193; Žirgulis 2005a: 226). Tuo
metu Kėdainių mieste daugiausiai gyveno lietuvių, lenkų, škotų, vokiečių, žydų (dar žr. Šinkūnas 1928: 21, 36; KDN 18; Žirgulis 2005: 179). Šiame mieste
buvo įsikūrusių katalikų, evangelikų reformatų, evangelikų liuteronų, judėjų ir
šiek tiek stačiatikių (Šinkūnas 1928: 21–22; KDN 18; Žirgulis 2005: 179; 2005a:
225–247; 2006: 234–235). Manoma, kad apie 1624 m. Kėdainiuose ekonominę
veiklą pradėjo žydai, o 1629 m. buvo pakviesti vokiečiai evangelikai liuteronai
(Žirgulis 2005a: 227). Teigiama, kad Kristupas Radvila palaikė ryšius su Elbingo reformatų bažnyčia, kuriai priklausė ir škotai. Nors nėra žinoma, ar jie buvo oficialiai pakviesti, tačiau apie 1628–1629 m. Kėdainiuose pasirodė ir škotai
reformatai (Žirgulis 2002: 236). Per 1590–1795 m. (per visą miesto savivaldos
laikotarpį) iš įvairių miesto dokumentų (taip pat ir iš tiriamų XVII–XVIII a.
Kėdainių aktų knygų) buvo surinktos 225 magistrato pareigūnų pavardės (Tyla
2000: 73–75). Paaiškėjo, kad iš 225 miesto pareigūnų per kalbamajį laikotarpį
net 72,9 % tokias aukštas pareigas užimantys buvo vietiniai gyventojai lietuviai
bei lenkai (Žirgulis 2002: 25).
XVII–XVIII a. kontekste Kėdainių stačiatikiai straipsnyje dar vadinami „rusėnais“. Tai platesnė sąvoka, atspindinti to meto griežtai neapibrėžtą šių asmenų tautinę savimonę (Ragauskas 2002: 284). Nedidelė stačiatikių bendruomenė
Kėdainiuose faktiškai pradėjo kurtis XVII a. viduryje, kai Jonušas Radvila vedė
moldavų princesę Mariją Lupul. Apie 1652 m. jos garbei buvo pastatyta Šv. Andriejaus cerkvė ir įkurtas vienuolynas šalia Knypavos aikštės (Пашкевичъ 1908:
17–18; Laukaitytė 2001: 33; Žirgulis 2002a: 137). Šiame vienuolyne gyveno iš
Vilniaus Šv. Dvasios vienuolyno Jonušo Ravilos pakviesti keli vienuoliai. Taip
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XVII a. antrojoje pusėje prie cerkvės ir vienuolyno įsikūrė nedidelė tikinčiųjų
bendruomenė. 1666 m. Kėdainių inventoriuje minimas stačiatikių vienuolynas – Monostyr Ruski KI3 6v (žr. 1 pav.). Manoma, kad Jonušas Radvila pakvietė į Kėdainius atvykti ir kurtis rusėnų miestiečių (amatininkų, prekybininkų
ir kt.) iš Polocko (Пашкевичъ 1908: 21). 1656 m. mirė kunigaikštis Jonušas
Radvila, o 1660 m. Slucke – Kėdainių stačiatikių globėja Marija Radvilienė
(Пашкевичъ 1908: 23). XVII a. antrojoje pusėje šios parapijos gyventojai jau
skundėsi dėl finansinių sunkumų. 1661 m. Kėdainių stačiatikių vienuolyne gyvenęs vienuolis, istorijos šaltiniuose įvardytas kaip Феофанъ Елiашевичъ, kreipėsi į naująjį Kėdainių savininką Boguslavą Radvilą, prašydamas paremti vienuolyną. Šiam vienuolynui tuomet vadovavo asmuo, užrašytas kaip Никаноръ
Ленкевичъ. O 1666 m. teismuose atstovavo Vilniaus Šv. Dvasios vienuolyno
dvasiškis, paminėtas kaip Данiилъ Дорофеевичъ (Пашкевичъ 1908: 23, 25, 29).
1682 m. rusėnų Kėdainiuose tiek sumažėjo, kad gyveno tik du vienuoliai. Nauja
Kėdainių savininkė Karolina Liudvika nuo 1687 m. rėmė stačiatikių cervę ir į
miestą atvyko šiek tiek tikinčiųjų. Tačiau apie 1704 m. mieste pasirodo jėzuitai (Пашкевичъ 1908: 27). Atėjus jėzuitams, prasidėjo stačiatikių ir protestantų persekiojimas. Dauguma jų tiesiog paliko miestą. Vėlesnėje 1750–1766 m.
Kėdainių magistrato knygoje minima dar veikianti cerkvė: 1761 Xiądz Nikanor
Liniewicz Zakonu […] Bazilianow Rytus Graeci Rezidencyi Kieydanskiey oswiadczył
się w Kancellaryi Magdeburyi […] Iz plac pusty swoim Sumptem nabyty na Ulicy Iaswonskiey leżący bokiem do Funduszowego Placu Cerkwi2 […] KAK10 37. 1718 m.,
1771 m. vienuolynas nukentėjo nuo gaisro, 1798 m. vienuoliai sugrįžo į Vilniaus Šv. Dvasios vienuolyną, neliko stačiatikių bendruomenės, todėl vienuolynas buvo uždarytas, o 1820 m. – uždaryta ir cerkvė (Пашкевичъ 1908: 30–31;
Laukaitytė 2001: 33; Žirgulis 2002a: 137–138).
Taigi XVII–XVIII a. rusėnų bendruomenė buvo tarsi specifinis „svetimkūnis“ Kėdainių mieste. Dėl šių istorinių aplinkybių šios miniatiūrinės bendruomenės, neturėjusios didesnės įtakos Kėdainių viešajame gyvenime, pavardžių
formavimosi reiškinys nebuvo atspindėtas XVII–XVIII a. istorijos dokumentuose. Todėl kaip tik tiriamuose šaltiniuose reprezentatyvus kitų kėdainiečių
etninių grupių (lietuvių, lenkų) pavardžių susidarymas ir bus aptartas.
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2.

KĖDAINIEČIŲ (LIETUVIŲ, LENKŲ) ASMENVARDŽIŲ ATRANKOS PRINCIPAI

Istorinio antroponimo kilmė ne visuomet parodo jo turėtojo tautybę (Breza 2000: 18–45; Górny 2004: 18–27; Kowalik-Kaleta 2007: 25–56; Lipowski
2008: 24; Zinkevičius 2009: 12–50; Mytnik 2010: 14–55; Sarnowska-Giefing
2011: 14–33; Sudakiewicz 2011: 18–44; Woliński 2011: 14–34; Kucińska 2015:
33–40; Ragauskaitė 2016: 115). To ir nesiekiama šiame tyrime. XVII–XVIII a. kėdainiečių (lietuvių, lenkų) įvardijimų buvo užfiksuota minėtuose Kėdainių istorijos dokumentuose (magistrato protokoluose) ir kt. Apie miestiečių asmenvardžių išskyrimo kriterijus jau yra rašyta (Ragauskaitė 1999: 146;
2000: 94; 2003: 82; 2004: 8–9; 2005: 18–23; 2006: 81–82; 2014: 9; 2015: 59–
61; 2016: 48–49; 2016a: 115–116; Рагаускайте 2012: 214). Kėdainių vietinės
bendruomenės nariai (lietuviai, lenkai) tiriamuose šaltiniuose pažymėti nuorodomis le. mieszczanin, obywatel, pvz.: 1622 mieʃʒcʒanie […] Filip Bowoynowicʒ
KKČI 3, 1622 mieʃʒcʒanie […] Maciey Girnius KKČI 3, 1624 Vrban Jomantyszkis Mieʃʒcʒanin KI2 13, 1624 Mieʃzczanin Kieydanski Adam Juchnowicʒ KI2 10v,
1622 mieʃʒcʒanie […] Mikołay Kalinski KKČI 3, 1622 mieʃʒcʒanie […] Tomaʃʒ Katiniʃʒkis KKČI 3, 1622 mieʃʒcʒanie […] Piotr Klimowicʒ KKČI 3, 1624 Woyciech Kotlarʒ Mieʃʒcʒanin Kieydanski KI2 10v, 1624 Abram Lubenowicʒ Mieſzcʒanin KI2 13,
1622 mieʃʒcʒanie […] Ionas Mikolaiunas KKČI 2v, 1622 mieʃʒcʒanie […] Mikołay
Paʃʒkiewicʒ KKČI, 1622 mieʃʒcʒanie […] Stas Raynaitis KKČI 2v, 1691 Ja Adam
Ziłowicz Mieſzczanin Miasta Kieydan(skiego)3 KAK2 45v; 1720 Jan Bałądziewicz
Obywatel Miasta Kieydanskiego KAK3 98, 1761 Uczciwy Ierzy Chodaſewicz Ob(ywatel) Kieyd(anski) KAK10 61, 1770 Macieia Grygaluna Obywatela Kieydanskiego
gen. KAK15 110, 1765 z uczciwem Szymonem Ilewiczem obyw(atelem) Kieydan(skim) […] abl. KAK10 139, 1770 Stanislawa Jankowskiego Obywatela Kieydanskiego
gen. KAK15 110, 1770 Pan Jan Łukaſzewicz tudzieſz Marcin Jackiewicz Obywatele Kieydansci KAK15 100, 1762 Stanisława Matulonia Obyw(atela) Kieydan(skiego) gen. KAK10 70, 1722 Utſiwego Jana Mingayły obywatela Kieydanſkiego gen.
KAK4 29v, 1777 Symona Rudzianskiego Mieszczanina Kieydanskiego gen. KAK18
26, 1798 Jerzy Stankiewicz Obyw(atel) Kieydan(ski) KAK23 103, 1766 Uczciwemu
Janowi Szumskiemu Obywatelowi Kieydan(skiemu) dat. KAK10 102, 1762 Pan Symon Witkowski Ob(ywatel) Kieyd(anski) KAK10 64, 1770 […] Marcin Ziemkiewicz
Obywatele Kieydanscy KAK15 99 ir t. t.
3

Istorijos dokumentuose užfiksuotos abreviatūros pildomos. Prierašas nurodomas skliaustuose.
Perteikiant asmenvardžius, stengiamasi išsaugoti originalias, rankraščiuose fiksuotas lytis.
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Dalis kėdainiečių identifikuoti pagal įvairias aukštas pareigas (tarėjai, burmistrai, magistrato nariai, iždininkai ir pan.) nusakančias nuorodas, pvz.:
1794 Sław(etn)y Bartłomiey Bacianowſki Ławnik M(iasta) K(ieydanskiego) KAK24
3, 1795 Jan Bortkiewicʒ Radny Magiſtratu Miaſta Kieydan(skiego) KAK24 17v,
1779 Szlachetn(ego) Pana Jerzego Dombrowʃkiego Radcy Maydeburyi Kieydanʃkiey
gen. BKSS 1, 1758 Adamem Gradowskim Burmistrzem Magdeburyi Kieydanskiey
abl. KAK7 606, 1714 Stephana Jamonta Ławnika Kieydan(skiego) gen. KAK3 38,
1704 Stephan Kozłowski Rayca Miasta Kieydanskiego KAK3 3v, 1770 P(ana) Michała Kwerowicza Lantwoyta Miasta Kieydan(skiego) gen. KAK15 101, 1704 Daniel
Pacewicz Ławnik KAK3 13, 1767 Za Podskarbich obebrali […] P(ana) Jana Skirgayły […] gen. KAK1514, 1767 Sławetn(ego) Pana Macieja Tomkiewicƶa Ławnika
gen. KAK15 31.
Kai kurių kėdainiečių užrašymuose pastebėta nuoroda lo. decemvir. Kėdainių magistrato ryšys su miesto bendruomene buvo gana stiprus, todėl magistrato posėdžiuose dalyvaudavo decemvirai, cechų atstovai. Jie būdavo ir patvirtinami magistrate. Kėdainių magistrato veiklos kontrolei buvo sudarytas iš
miestiečių bendruomenės išrinktų atstovų vadinamasis Tertio ordo communitatis,
arba decemviratas (Tyla 2000: 65, 68). Jie kontroliuodavo magistrato priimamus nutarimus, sprendimus, surinktas pajamas ir išlaidas, buvo atsakingi už
Kėdainių miesto karinį pasirengimą (Tyla 2000: 64–76). Šių miesto lokalinės
bendruomenės atstovų įvardijimų užfiksuota ir XVII–XVIII a. šaltiniuose, pvz.:
1666 Kazimierz Augiewicz Decemwir KI3 7v, 1666 Dawid Jan Macaytis Decemvir
KI3 12, 1666 Stefan Mackiewicz Decemwir KI3 3, 1666 Stanisław Palecki Decemvir
KI3 16v, 1666 Jan Wysocki Decemwir KI3 14v; 1766 Panowie Diciemwirowy To iest
[…] Pan Ian Bacinowski […] Pan Jozef Iankowski KAK10 89, 1759 Sławetny […] Pan
Kazimierz Jasułowicz Decemwir KAK10 1 ir kt.
Nemažai XVIII a. kėdainiečių pažymėti amatininkus, pirklius nusakančiomis nuorodomis, pvz.: 1762 Sław(etny) P(an) Symon Augutowicz Cechmistrz Szewiecki KAK10 81, 1795 Szlachetnemu Janowi Dąmbrowſkiemu kupcowi y Obywatelowi Kieydan(skiemu) dat. KAK24 16, 1765 Uczciwego Adama Januſzkiewicza Maystra
Kowalskiego z uczciwym Stefanem Romanowiczem Maystrem Kunſztu Gancarskiego
KAK10 137, 1762 Emelianowi Iuſzkiewiczowi Maystrowi Kunſztu Szews(kiego) Obyw(atelowi) Miaſta Kieyd(anskiego) dat. KAK10 78, 1767 Jan Kardaſzewicz Cechmistrz […] Garbarskiego KAK15 6, 1794 Tomasz Macianski Starszy Tkacki KAK24 142,
1768 Utsciwego Tomaſza Michałowskiego maystra Kunſztu Szewskiego gen. KAK15
46, 1764 Uczciwy Szymon Rymszewicz Mayster Zarembacki KAK10 89, 1767 […]
Stefan Symanowicz Maystrowie Kunſztu Tokarskiego KAK15 30, 1767 Utsciwy Jozef
Stankiewicƶ Mayster Kunſztu Ciesielskiego KAK15 13, 1768 Panu Antoniemu Szachniewiczowi Cechmistrzowi Szewieckiemu dat. KAK15 43, 1769 Iozefa Szyszkiewicza
Maystra Kunsztu Mularskiego gen. KAK15 61.
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Pagal nurodytus identifikavimo principus buvo atrinkti XVII–XVIII a. Kėdainių miesto vietinių gyventojų krikščionių (lietuvių, lenkų) įvardijimai. Tokį
sąlygišką skirstymą nulėmė šio straipsnio tikslai, Kėdainių istorijos šaltinių informatyvumas ir kėdainiečių bendruomenės etninės sudėties tyrimai.
3.

KĖDAINIEČIŲ (LIETUVIŲ, LENKŲ) PAVARDŽIŲ SUSIDARYMO POLINKIAI XVII–
XVIII AMŽIUJE

Kiekvienas istorinės antroponimijos tyrinėtojas, turėdamas konkretų analizės tikslą, taiko pasirinktą tyrimo metodiką (Citko 2001: 11–45; Skowronek 2001: 13-32; Szulowska 2004: 15–25; AP I–III; Kowalik-Kaleta, Dacewicz,
Raszewska-Żurek 2007: 27–40; Wolnicz-Pawłowska 2010: 269–278; SNMP 10).
Tiriant pavardžių formavimosi procesą, reikalingi istorijos dokumentai, apimantys ilgesnį laikotarpį, kuriuose būtų surašyti tų pačių šeimų nariai ar net
kelios jų kartos. Panagrinėjus tokius užrašymus, galima išsiaiškinti, ar šių įvardijimų asmenvardžiai yra įgiję svarbiausias pavardžių savybes. Kaip tik asmenvardžio paveldimumas bei priklausymas vienos šeimos nariams liudija jį virtus pavarde (Dubisz 1956: 97–107; Bubak 1986: 217; Maciejauskienė 1991: 51;
Jaracz 2001: 496; Ragauskaitė 2001: 125; 2005: 75; 2008: 29–33; 2016: 57–60;
2016a: 113–116; Rudnicka-Fira 2004: 15; Pihan-Kijasowa 2011: 75–76; Pasterska 2013: 11–14; 2015: 179–185).
XVII–XVIII a. Kėdainiai – tai vienas iš nedaugelio privačių Lietuvos miestų,
kuriam 1590 m. balandžio 15 d. karaliaus Zigmanto Vazos privilegija suteiktos
Magdeburgo teisės, turėjęs saugotas ir puoselėtas daugiakultūrines tradicijas,
buvęs Kiškų, o paskui su pertrauka Radvilų giminės Biržų–Dubingių šakos atstovų miestas (Tyla 2000: 66). Didžioji dalis XVII a. Kėdainių magistrato knygų
yra sudegusi. Kaip tik šie ankstesni įrašai būtų svarbi istorinės antroponiminės
medžiagos dalis (Žirgulis 2002: 24; 2005a: 229). Tik Kauno miesto savivaldos institucijų aktų knygų serija išlikusi nuo XVI a. trečiojo dešimtmečio. Kitų Lietuvos miestų tokio pobūdžio originalių šaltinių yra išlikusių nuo XVII a.
(Kiaupa 2000: 69; 2010: 24). Taigi dėl šių objektyvių ekstralingvistinių priežasčių Kėdainių miestiečių pirmųjų pavardžių radimosi chronologijai pagrįsti
labai trūksta ankstyvųjų XVI a. įrašų. Kituose XVI a. istorijos šaltiniuose (pavyzdžiui, XVI a. Kauno aktų knygose) tik itin sporadiškai pasitaiko vienas kitas
kėdainiečių tos pačios šeimos narių užrašymas, pvz.: 1559 Bartholomeus Nauniskis Kyedaynensis conservat in vigore testamentum uxoris suae demortuę KNAK 63v –
1562 honesta Ursula, quondam Simonis Birutiskis, nunc vero Baltromei Nauniskis
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Kedaynensis uxore legitima KNAK 132 – 1562 Byrutiskowa […] per maritum suum
[…] Byrutiskowam KNAK 132v. Tačiau ir tokie pavieniai atvejai liudija intensyvų kėdainiečių paveldimo asmenvardžio radimosi procesą XVI a.
Šiek tiek duomenų apie Kėdainių miestiečių pavardžių formavimąsi užfiksuota XVII a. pradžios Kėdainių inventoriuose, rašytuose lenkų kalba. Teigiama, kad 1604 m. ir 1624 m. miesto inventoriuose vyrauja lietuviškos pavardės,
išskyrus vieną kitą lenkišką ar vokišką (Žirgulis 2005: 180). Kai kada šiuose
XVII a. pirmosios pusės istorijos šaltiniuose nėra nurodomas bendras antroponimas, kai šalia užrašomi vienos šeimos nariai (sutuoktiniai, motina ir sūnus,
tėvas ir dukra ar sūnus, broliai), pvz.: 1604 Maciey od Brata Mikołaia KI1 12v,
1624 Jan Benkun ʒ Mikołaiem bratem KI2 7, 1624 Mikołaÿ Andrʒeiewicʒ Dubowicʒ
ʒ bracią KI2 6, 1604 Hanny Gieleʒoweẏ sẏn gen. KI1 4, 1604 Jusa jakowiſʒkia Ƶona
KI1 13v, 1624 Matys Janowicʒ na Ƶacharyasʒa Syna Swe(go) KI2 2v, 1604 Macieia
Januſʒewicʒa Corka KI1 5, 1624 Jan Walentynowicʒ Krawiec ʒ bratem Macieiem KI2
4 – 1624 Jan Walentynowicʒ ʒ Macieiem bratem KI2 10, 1624 Paweł Paſʒkiewicʒ ʒ
Bracią KI2 8, 1624 Adam Powaseris ʒ Mikołaiem bratem KI2 8, 1624 Jaroſʒ Koncʒa
Szwieć ʒ Stanisławem ʒ Sÿnem KI2 6, 1604 Adam wergielowey sẏn KI1 14.
Tačiau buvo pastebėta nemažai tos pačios šeimos narių paveldimų asmenvardžių, pvz.: 1624 Jerʒy y Mikołay Adbulciowie KI2 3v – 1624 Mikołay a Jerʒÿ
Adbułtayciowie KI2 10, 1624 Woyciech y Grÿg Gabrowie KI2 10, 1624 Maciey a
Abram Girniewicʒowie KI2 7, 1624 Stanisław Bałtromiey Mikołay Ławrynkiewicʒowie ÿ potomkowie Nieboſʒcʒyka brata KI2 4, 1624 Maciey a Mikołay Miresiaycie KI2
8 – 1624 Macieÿ a Mikołaÿ Miresewicʒowie KI2 11v, 1624 Jan a Matys Piklewicʒe
KI2 6v, 1624 Andrʒey y Jan Sʒaulewicʒowie KI2 2, 1624 Wołcʒkowe KI2 8v.
XVII a. antrosios pusės įrašų duomenys liudija du bendrus asmenvardžius sutuoktinių įvardijimuose, pvz.: 167[…] Macieiowi Buzewiczowi dat. RLDMK 1v, jo
žmona – 167 […] Macieiowey Buzewiczowey gen. RLDMK 1v, 1690 Ja Piotr Grudzina y Ja Mariana Jawlaycia Piotrowa Grudzinowa Malzonkowie Mieſczanie Miasta Kieydan(skiego) KAK2 10, 1691 Ja Bałtromiey Juſsewicz y Ja Barbara Adamowna
Baiorowiczowna Bartłomieiowa Juſsewiczowa Małzonkowie Mieſzczanie Miaſta Kieydan(skiego) KAK2 36v, 1691 Panu Woyciechowi Mątwilowiczowi y Paniey Zofiey
Woyciechowey Mątwiłowiczowey Małzonkom Obywatelom Miasta Kieydan(skiego)
dat. KAK2 46v, 1690 P(an) Piotr Mordaſzewicz y Pani Zofia Plawſzkaycia Piotrowa Mordaſzewiczowa Małzonkowie Mieſzczanie Miasta Kieydan(skiego) KAK2 13,
1690 Jan Pawłowicz y Ja Ewa Butkiewiczowna Janowa Pawłowiczowa Małzonkowie Mieſzczanie Miaſta Kieydan(skiego) KAK2 21, 1698 Ja Stephan Rakiewicz y
ia Rozalija Wiszniewska Stephanowa Rakiewiczowa Małzonkowie obywatele Miasta
Kieydanskiego KAK1 87, 1691 Ja Stanisław Staginski y Ja Zophia Kurklinska Stanisławowa Staginska Małzonkowie Mieszczanie Miasta Kieydan(skiego) KAK2 26,
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1668 Ja Bartłomiey Stephanowicz a Ja Elzbieta Grzegorzewna Bartłomieiowa Stephanowizowa Małzonkowie Miesʒczanie Miasta KAK1 67 ir kt.
Du vienodi antroponimai užfiksuoti motinos ir jos palikuonių užrašymuose, pvz.: 1691 Ja Anna Kitriſzkowna Mikołaiowa Adgaiowa y Ja Mikołay Adgaiaytis Matka z synem Mieszczanie Miasta Kieydan(skiego) KAK2 43v, 1690 Ja Ewa
Krzyſztofowa Dziadowiczowa y Ja Wawrzyniec Krzysztofowicz Dziadowicz Matka z
synem Mieszczanie Miasta Kieydan(skiego) KAK2 29.
XVIII a. šaltinių duomenys aiškiai rodo, kad iš esmės visi kėdainiečiai turi
pavardes. Ypač tai akivaizdu, kai greta užrašyti vyras ir žmona, pvz.: 1798 Uczciwa Helena Giedeykowa wdowa Obyw(atelka) […] Bartłomieja Giadeyki Męża KAK23
78, 1732 Uczciwemu Adamowi Narmunskiemu Kunſztu Szewskiego y samey Marrynie Eygirdownie Narmunskiey Małząkom Obywatelem Kieyd(anskim) dat. KAK5
1, 1714 Uczciwy Andrʒey Paulukaytis y Magdalena Kieluciowna Paulukaÿcio{wa}
Małzonkowie Obywatele Miasta Kieydan(skiego) KAK3 35, 1714 Kazimierʒowi Rudʒianskiemu Garbarʒowi y Paniey Judytcie Adgajownie Rudʒianskiey Małʒonkom
Obywatelom Miasta Kieydan(skiego) dat. KAK3 36v, 1761 Uczciwy Jerzy Treygis z
Małzonką swą Heleną Treygiową Obywat(ele) Kieyd(anscy) KAK10 50, 1736 Z Ucciw(ym) Wawrzyncem Uscinewskim y Małzonką onego Barbarą Dylayciowną Uscinowską Obywatelami Kieydanskiemi abl. KAK5 64.
Įvardijant sutuoktinius, kai kada nurodoma, iš kokios šeimos ar giminės yra
kilusi žmona, pvz.: 1768 […] Agaty z Gawdziewiczow Buywidową Jozefowi Buywidowi męzowi Maystrowi Kunſztu Szewieckiego KAK15 45, 1795 Ja Jan Skirgayło
Obywatel Miaſta Kieydan(skiego) […] Ƶonie mojey Pani Maryannie z Sajewicʒow
Skirgayłowey KAK24 51.
Be įvardijimų, kurie vartoti vyrų ir moterų užrašymams atskirai, nemažai
užrašyta ir tokių, kur sutuoktiniai užrašomi kartu ir nurodoma jų bendra pavardė, pvz.: 1768 Sławetni […] Pano(wie) Michał y rozalia Bortkiewicƶowie Małząkowie Ławnicy KAK15 45, 1762 Uczciwy Maciey y Anna Cegiewiczowie Małz(onkowie)
Ob(ywatele) Kieyd(anscy) KAK10 69, 1760 Panom Antoniemu y Zoffyi Ciołkowiczom Małz(onkom) Obyw(atelom) Kieyd(anskim) dat. KAK10 14, 1761 Uczciwym
Jakubowi y Katarzynie Dąmbrowskim Małz(onkom) Obyw(atelom) Kieyd(anskim)
dat. KAK10 51, 1768 z utsciwemi Antonim y Mariane Giedeykami małząkami […]
obyw(atelami) abl. KAK15 50, 1768 Utsciwych Franciſzka y Doroty Karpowskich
Malząkow Maystrow Kunsztu Zarębackiego y Obywatelow Kieydan(skich) gen.
KAK15 47, 1762 Sławetnym Franciſzkowi y Magdalenie Kupczynskim Małz(onkom)
dat. KAK10 71, 1768 Utsciwych Antoniego y Felicyany Lewanowiczom Obyw(atelom) Kieyd(anskim) dat. KAK15 56, 1762 Uczciwym Bartłomiejowi y Ewie Lidakiewiczom Małƶon(kom) Ob(ywatelom) Kieyd(anskim) dat. KAK10 123, 1768 Utsciwych Michała y Katarzyny Pawłowskich Małząkow Maystrow Kunſztu Ciesielskiego
Obywa(telow) gen. KAK15 51, 1765 Uczciwym Jerzemu y Magdalene Raziulewiczom
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M(a)łłz(onkom) Oby(watelom) Kieyd(anskim) dat. KAK10 142, 1762 Uczciwy Antoni y Anna Rymowiczowie Małƶon(kowie) Ob(ywatele) Kieyd(anscy) KAK10 68,
1762 Uczciwym Stefanowi y Magdalenie Romanowiczom Małƶon(kom) Obyw(atelom) Kieydan(skim) dat. KAK10 81, 1796 Kazimierza y Anny Rutkowskich M(a)
łł(żon)kow Obyw(atelo)w Kieydan(skich) gen. KAK24 93, 1762 Uczciwym Stefanowi y Dorocie Symonowiczom Małƶon(kom) Obyw(atelom) Kieydanskim dat. KAK10
123, 1770 Uczciwi Jan y Magdalena Skaczkowscy […] Obywatele Kieydanscy KAK15
99, 1762 Uczciwym Ianowi y Barbarze Skrandowskim Małz(onkom) Obyw(atelom)
Kieyd(anskim) dat. KAK10 69, 1762 Uczciwym Iakubowi y Annie Stankiewiczom
Małzon(kom) Obyw(atelom) Kieyd(anskim) dat. KAK10 73, 1762 Uczć(iwemu) Antoniemu y Katarzynie Staſzewskim Małzon(kom) Obywatelom Kieydan(skim) dat.
KAK10 72, 1800 Tomaſz y Magdalena Szachniewiczowie Małżonkowie Maystrowie
Kunsztu Szewſkiego Obyw(atele) Kieydan(scy) KAK23 110, 1798 P(anowie) Michał y
Maryanna Wabzdowscy Małzonkowie […] Ławnicy y Kupcy Miasta Kieydan(skiego)
KAK23 85, 1791 My Jan Krzysztoff y Dorota Zachariaſzowie Małżąkowie Maystrowie Kunsztu Zarembackiego y Obywatele Miasta Kieydan(skiego) KAK23 8.
Dažnai tokie vyro ir žmonos įvardijimai dar praplečiami nuoroda, iš kokios šeimos ar giminės moteris yra kilusi, pvz.: 1800 Uczciwi Andrzey y Marianna z Rymowiczow Borysowiczowie Małżąkowie Kunſztu Sloſarſkiego Obywatele
Kieydan(scy) KAK23 121, 1795 My Jozef y Krystyna z Uścinowſkich Bortkiewicʒowie Małʒąkowie Obywatele Miaſta Kieydan(skiego) KAK24 17, 1796 Uucz(i)wi Jozeff y Katarzyna z Miksztow Gaudziewiczowie Obywatele Kieydańscy KAK24 76v,
1800 Jerzy y Marianna z Apanowiczow Gulbinowie Małżąkowie Kupcy y Obyw(atele) Miasta Kieydan(skiego) KAK23 122, 1800 Uczciwi Tomaſz y Magdalena z Garszewſkich Kowalewſcy Małżąkowie Obyw(atele) Kieyd(anscy) KAK23 114,
1767 Sławetnym Panom Franciſzkowi y Magdałenie z Mackiewiczow Kupczynskim
dat. KAK15 6, 1765 Uczciwy Maciey y Konstancya Matukiewiczowie M(a)łł(żon)
k(o)wie Obyw(atele) Kieydan(scy) KAK10 117, 1797 Uczciwym Wawrzyncowi y Katarzynie z Rymſzewiczow Matusewiczom Małł(żonko)m Obyw(atelom) Miasta Kieydan(skiego) dat. KAK24 131, 1798 Uczciwym Wawrzyncowi y Konstancyi z Astasowiczow Sajewiczom Małżonkom Obyw(atelom) Miasta Kieydan(skiego) dat. KAK23
87, 1800 Piotrowi y Mariannie z Karpowskich Sawickim Małzonkom Obyw(atelom)
Kieydan(skim) dat. KAK23 109, 1798 My Jakub y Anna z Lubenow Stankiewiczowie Małżąkowie Obywatele Miasta Kieydan(skiego) KAK23 103, 1796 Tomaſza y
Magdaleny z Rozmysłowicʒow Szachniewiczow Małł(żon)kow Obyw(atelow) Kieydan(skich) gen. KAK24 86v, 1796 Maciejowi y Maryannie z Januszkiewiczow Uscinowskim Małł(żonko)m Obyw(atelom) Kieydan(ski)m dat. KAK24 76v.
Kai kuriais atvejais moters vardas ir mergautinė pavardė praleisti, paliekama tik nuoroda sama, t. y. pati, žmona, pvz.: 1762 P(an)u Ianowi Dąbrowskiemu Burmistrzowi […] y samey Małƶon(kom) dat. KAK10 76, 1759 Uczciwych
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Franciſzka Karpowskiego y Samey Małzonkow Cechmistrow Rzeznickich gen. KAK10
7, 1762 Uczciwi Michał y Sama Nawikowie Obyw(atele) Kieydanscy KAK10 121,
1768 Panow Michałowi y Samey […] Ruſzewskim Małząkom Ławnikom dat. KAK15
48, 1770 Maciey y Sama Stefanowiczowie Małł(żon)kowie Obyw(atele) Kiey(danscy) KAK15 85, 1762 Uczciwy Stanisław y Sama Wabzdowscy Małƶon(kowie) Obywat(ele) Miasta Kieydan(skiego) KAK10 75, 1762 Uczciwy Andrzey y Sama Woyciechowiczowie Małƶ(onkowie) Obyw(atele) Kieyd(anscy) KAK10 76. Tai rodo, kad
XVIII a. moterys buvo užrašomos nevienodai, nepilnai įvardijant. Galbūt tai
tam tikra raštinės tradicija. Tokių užrašymo atvejų pastebėta ir XVIII a. Kauno
istorijos šaltiniuose (Ragauskaitė 2005: 53).
Esama ir kitokių įvardijimų, patvirtinančių, kad moteris po santuokos (ar
po kelių santuokų) įgyja vyro pavardę, pvz.: 1760 S(ławetna) P(ani) Anna z Iuraszewiczow primi voti Narmunska post modum Wabzdowska KAK10 23, 1760 Sławetna P(ani) Magdalena primi voti Iuraſzewiczowa ad præsens Lubenowa KAK10
23 – 1760 Magdaleny primi voti Iuraszewiczowey ad præsens Lubenowey Ławnikowey gen. KAK10 23, 1770 Szlachetna Pani Ƶofia bywſz(a) Ciołkiewiczowa ad presens Szarłowska KAK15 99 – 1770 Sławetnej Ƶofii Primi Voti Ciołkiewiczowey ad
presens Michałowey Szarłowskiey gen. KAK15 99, 1764 Uczciwy Maciey Luben O(bywatel) Kieydan(ski) […] Magdalenie primi {tori} Jaruſzowiczowey ad presens Lubenowey KAK10 97, 1770 Sławetna Krystyna z Wabzdowskich primi voti Michałowa
Gaudziewiczowa in secundo thoro Kazimierzowa Skaczkowska ad præsens Adamowa
Szpakowska KAK15 113, 1784 Anna bywsza Mackiewiczowa, powtornie Giedeykowa wdowa KAK21 17v, 1796 Ia Maryanna z Tomkiewiczow primo voti Kaspowska ad
præsens Jackiewiczowa Obywatelka Miaſta Kieydan(skiego) KAK24 94v, 1798 Pani
Magdaleny Gaudziewiczowey ad præsens Rymowiczowey Obyw(atelki) Miasta Kieydan(skiego) gen. KAK23 62.
XVIII a. užrašymuose pastebėti du bendri sutuoktinių asmenvardžiai, pvz.:
1716 Uczciwemu Janowi Augutowiczowi y Małzońce onego Uczciwey Jadwidze Dilewiczownie Janowey Augutowiczowey obywatelom tuteyszym dat. KAK3 76v, 1761 w
Sprawie Uczciwego Wawrzynca Iasułowicza Obywat(ela) Kieydan(skiego) z Zoną Iego Heleny Wawrzy(n)cowey Jasułowiczowey KAK10 56, 1704 Ja Kazimierz Juchniewicz y ia Anna Waskiewiczowna Kazimierzowa Juchniewiczowa Małzonkowie KAK3
5, 1708 Ja Jakub Karpowski […] y Ja Katharzyna Komontowna Jakubowa Karpowska
Obywatele Miasta Kieydan(skiego) KAK10 14v, 1714 Ja Jerʒy Mackiewicz y Ia Zofia
Gieniowna Jerʒyna Mackiewiczowa Małzonkowie y obywatele Miasta Kieydan(skiego) KAK3 30, 1720 Ja Jan Rymdeyko y Ja Regina Tylkinowiczowna Janowa Rymdeykowa Małzonkowie y Obywatele Miasta Kieydanskiego KAK3 99v, 1720 Panu
Piotrowi Skirgayle y Małzonce onego Pani Elizabiecie Dulayciownie Piotrowey Skirgayliney Małzonkom y Obywatelom Miasta Kieydanskiego dat. KAK3 109, 1704 Jakub Szimaytis ia Zofia Kordaszewiczowna Jakubowa Szymayciowa Małzonkowie
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Mieszczanie Miasta Kieydan(skiego) KAK3 4, 1714 Uczciwemu Gerzemu Walentynowiczowi Obywatelowi Miasta Kieydanskiego y Uczciwey Katharzynie Woszkiewiczownie Gerzyney Walentynowiczowey dat. KAK3 58, 1705 Ja Piotr Wandziewski y Ia Magdalena Piotrowa Wandziewska Małzonkowie a Mieszczanie Kieydansci
KAK3 8v, 1716 Uczciwemu Kazimierzowi Wencewiczowi y Małzonce onego Uczciwey
Mariannie Lubeynownie Kazimierzowey Wencewiczowey Małzonkom y Obywatelom
Miasta Kieydanskiego dat. KAK3 80v.
Tuos pačius asmenvardžius turi šalia užrašyti tėvai ir vaikai, pvz.: 1760 Uczciwa Agata Symonowa Amalewiczowa Matka, y Jakub Amalewicz Syn […] KAK10
19, 1762 Barbara Matka y Syn Ierzy Ambrozewiczowie Ob(ywatele) Kieyd(anscy)
KAK10 123, 1796 Ja Szymon Baczelunas Obywatel Kieydanski […] Dzieciom moim
Michałowi Baczelunowi KAK24 58v, 1765 Pani Zofia Ciołkiewiczowa Matka Franciszek, Adam, Jozef, Jerzy, Maciey, Daniel, Ignacy, Synowie Tereſsa Anna, Corki Ciołkiewiczowie Obywatele Kieyd(anscy) KAK10 115 – 1768 […] P(an) Jerzy Ciołkiewicz Patryota Miasta Kieydan(skiego) […] Pani Zofii Ciołkiewiczowey Matce KAK15 53,
1767 przez w Bogu zeſzłego Antoniego Ciołkiewicza […] Jozef Ciołkiewicz Syn Nieboſzczyka KAK15 8, 1767 Sprawa Utsciwey Anny Grygalunowey wdowy Matki z Utsciwym Matteuſzem Grygalunem Synem KAK15 32, 1768 Szlachetna Pani Katarzyna
Gulbinowa wdowa Obyw(atelka) Kieyd(anska) […] Matka tudzieſz Kazimierz y Jerzy
Synowie Gulbinowie Obyw(atele) Kieydan(scy) KAK15 43, 1765 Rodzicom y Michałowi
Synowi Karpowskim Obywatelom Kieyd(anskim) dat. KAK10 143, 1761 Uczciwa Anna
Kurolowiczowa Wdowa […] Synu Kazimierzu Kurolowiczowi KAK10 52, 1767 Sławetnym Panom Stanisławowi Synowi Katarzynie Matcę Mąſsendowiczom Radcom dat.
KAK15 29, 1796 P(ano)wie Jozeff Miksztas Teść Szymon y Maryanna z Miksztow
Sznurewiczowie […] Zięć y Corka Obywatele Kieydańscy KAK24 80, 1768 z Szlachetnemi Panami Jozefem Ruszewskim Radcą Oycem, Michałem Ruſzewskim Ławnikiem
Synem abl. KAK15 47, 1762 Z Uczciwemi Iakubem y Iozefem Bracią Rodzonemi oraz
y Matkę onych Ewą Stankiewiczami Obyw(atelami) Miasta Kieyd(anskiego) KAK10 80,
1765 Usciwey Barbarze Uscinowskiey Matce tudzież Jozefowi, Kazimierzowi Uscinowskich Braciam rodzonym Oby(watelom) Kieyd(anskim) dat. KAK10140.
Paveldimą antroponimą turi ir kiti tos pačios šeimos nariai (broliai, seserys),
pvz.: 1798 My Kazimierz y Jerzy Gulbinowie Bracia rodzeni Obywatele Miasta Kiedan(skiego) KAK23 104, 1761 Uczciwego Bartłomieia Lidakiewicza […] do Brata rodzonego Jakuba Lidakiewicza gen. KAK10 42, 1800 Uczciwym Bartłomiejowi y Jozefowi Markiewiczom Braciam Rodzonym Obywatelom dat. KAK23 114, 1762 Uczciwym
Magdalenie, Elƶbiecie, Annie y Maryannie Siostrom Rodzonym Rudkowskim dat.
KAK10 69, 1723 Ucſciwy Kaʒimierʒ Rudzianſki bronił Bratu swemu Piotrowi Rudzianſkiemu KAK4 68, 1767 Utsciwy Maciey Sielicki Solenniter Manifestował się na Brata
Jana Sielickiego […] KAK15 9, 1762 Uczciwy Stanisław Wabzdowski Ob(ywatel) M(iasta) Kieyd(anskiego) […] Brata swego Rodzonego Ierzego Wabzdowskiego KAK10 65.
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Kai kada tie patys asmenys užrašomi skirtingai – be bendrų asmenvardžių
ir su jais, pvz.: 1704 D(ominus) Francisco Matulaytys et D(omina) Marianna Szylinska Coniugibus et incolis Cajodunensis KAK3 3v – 1704 P(anowi) Franciszkowi
Matulaytysowi y Małzonce iego […] Mariannie Szyliszcząnce Franciszkowey Matulaytysowey dat. KAK3 3v.
Surasti tik pavieniai užrašymai, kuriuose nėra vienodo asmenvardžio, pvz.:
1760 Agata Dziewka Morkiela Obywatela tuteyſzego KAK10 16, 1770 Szlachetnym
Katarzynie Matce tudzieſz Stanisławowi Synowi Masandowiczowi Radce dat. KAK15
100, 1762 Iozef Bosecki a Małƶonką swoią Obywatele Miasta Kieydan(skiego) KAK10
67. Šiuose pavyzdžiuose aiškiai matyti, kad be pavardės užrašyti ne tik žemiausių sluoksnių atstovai (pavyzdžiui, tarnaitė ir pan.), bet ir aukštesnę padėtį visuomenėje turintys asmenys. Ši aplinkybė rodo, kad, greičiausiai, pateiktuose
kilmingesnių miestiečių užrašymo atvejuose paveldimi asmenvardžiai tiesiog
buvo neužfiksuoti. Tai, matyt, lėmė tirtų dokumentų specifika, įvardijimo nevienodumai, šaltinių kontekstas (pirmiau paminėti asmenys kitame dokumento
puslapyje tiesiog įvardyti trumpiau, paprasčiau) ir kt.
Pateikti duomenys rodo, kad XVII a. pirmosios pusės istorijos dokumentuose esama nemažai pavyzdžių, liudijančių kėdainiečių (lietuvių, lenkų) paveldimų asmenvardžių funkcionavimą. XVII a. antrojoje pusėje faktiškai visi kėdainiečiai užrašyti su pavardėmis. Matyt, lėčiau formavosi tik žemutinių
sluoksnių (tarnų, samdinių ir kt.) atstovų pavardės. Esama užtektinai XVIII
šimtmečio užrašymų, kurie rodo, kad visi Kėdainių miesto gyventojai neabejotinai turėjo pavardes. Tuo tarpu Kauno miesto aktų knygų XVI a. pirmosios
pusės įrašai jau leido kalbėti apie miesto elito paveldimų antroponimų formavimosi pradžią. XVI a. antrojoje pusėje pradėjo rastis miestiečių luomo vidurinio
sluoksnio asmenų (amatininkų ir kt.) pavardės, kurios intensyviai formavosi
XVII a. pirmojoje pusėje. XVII a. antrojoje pusėje faktiškai visi kauniečiai užrašomi su pavardėmis. XVIII a. pavardes veikiausiai buvo įgiję ir mieste gyvenę tarnai, samdiniai (Ragauskaitė 2005: 85−86). Panašiai buvo apibūdintos
XVI−XVII a. vilniečių pavardžių formavimosi tendencijos (Ragauskaitė 2008:
35−37). XVII a. antrosios pusės istorinės antroponimijos kontekste nurodoma,
kad vilniečiai įvardijami vardais ir pavardėmis (Pihan-Kijasowa 2011: 75−86;
Sinkevičiūtė, Račickaja 2014: 295−322; 2014a: 331−344; Sinkevičiūtė 2016:
221−254). Minėtų miestų gyventojų pavardžių stabilizacija tęsėsi ir XVIII a.
(Ragauskaitė 2008: 36).
Nedidelėje miesto teritorijoje gyveno daug žmonių, laisvų piliečių, turėjusių
didesnę turtinę nuosavybę (Ragauskaitė 2005: 86). Tačiau urbanistinis veiksnys pavardžių formavimosi chronologijai nebuvo esminis. Sugretinus lietuvių
bajorų bei valstiečių luomo pavardžių susidarymo ir nusistovėjimo duomenis
su miestiečių pavardžių susiformavimo laiku, matyti, kad miestiečių pavardės
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susidarė anksčiau nei valstiečių, bet vėliau nei bajorų. Pastarųjų pavardžių, kaip
teigiama, jau būta XV a., paskui jos intensyviai formavosi XVI a. ir vėliau.
Valstiečių pavardės sporadiškai pradėjo rastis tik XVI a. pačioje pabaigoje, toliau
labai sparčiai formavosi XVII a. ir baigė susidaryti XVIII a. (Maciejauskienė
1991: 112). Lietuvos Statutas, Lietuvos ir Lenkijos valstybės seimų konstitucijos
saugojo tik bajoriškas pavardes. Bajorai patys gynė savo pavardes, kad jų nepasisavintų ir neiškraipytų kiti asmenys. Jie turėjo ypač didelę turtinę nuosavybę,
todėl jiems buvo aktualu turėti vienodą, paveldimą pavardę, rūpintis savo šeimos, giminės genealogija. Miestiečiai turtinės padėties atžvilgiu buvo menkesni nei bajorai. Jų pavardės statusą dažniausiai įtvirtindavo konkretaus miesto
dokumentai. Miestiečiai neturėjo pilietinių teisių net iki 1791 m. gegužės 3 d.
konstitucijos. Ši konstitucija buvo neeilinis įvykis miestų istorijoje, nes nauji
įstatymai sukūrė visuotinę miestų teisę (Glemža 1998: 43−69; 2000: 211−214).
Tai tik parodo, kad bajorų luomui turėti pastovią, paveldimą pavardę palankios
istorinės aplinkybės buvo susiklosčiusios žymiai anksčiau.
Pateikti teiginiai dėl XVII−XVIII a. Kėdainių miestiečių pavardžių susidarymo bei raidos papildo iki šiol atliktus kitų miestų (Vilniaus, Kauno, Joniškio)
gyventojų pavardžių formavimosi proceso tyrimus. Kaip jau aptarta, XVII a.
antrojoje pusėje visi kėdainiečių vietinės bendruomenės nariai jau turėjo pavardes. Bet tai nereiškia, kad tuo metu jos jau buvo galutinai nusistovėjusios. Tam
įtakos daugiausia turėjo tai, kad lietuvių paveldimi asmenvardžiai buvo užrašomi nelietuviškuose tekstuose ir dažnai kitataučių raštininkų. XVII−XVIII a.
pradžios kėdainiečių lietuvių asmenvardžiai buvo lenkinami, taigi atsiradusi
pavardė skirtinguose magistrato knygos įrašuose galėjo būti įvairiai modifikuota. Todėl toliau reikėtų nuosekliai aptarti kėdainiečių pavardžių stabilizavimosi
reiškinius (pavardžių lyčių varijavimą ir kt.).
4.

IŠVADOS

1. Ištyrus Kėdainių XVII−XVIII a. istorijos dokumentų įrašus, nustatyta, kad
visose vietinės miestiečių bendruomenės grupėse pavardės susidarė skirtingu laiku.
2. XVII a. pirmojoje pusėje aukštesnę padėtį visuomenėje užimantys kėdainiečiai (lietuviai, lenkai) užrašyti su paveldimais asmenvardžiais. Antrojoje
šio šimtmečio pusėje miestiečių luomo viduriniojo bei žemesniųjų sluoksnių asmenys įgyja paveldimus antroponimus. Iš esmės XVII a. antrosios
pusės įrašuose Kėdainių miestiečių luomo nariai turi pavardes. Lėčiau radosi tik kėdainiečių žemutinių sluoksnių (tarnų, samdinių ir kt.) pavardės.
XVIII a. miesto aktų knygose visi kėdainiečiai užfiksuoti su pavardėmis.
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3. Lietuvos didžiųjų miestų (Kauno, Vilniaus) lokalinėse bendruomenėse jau
XVI a. pirmojoje pusėje formavosi elito pavardės, o XVII a. antrojoje pusėje
įgijo pavardes šių miestų vidurinių sluoksnių atstovai. XVIII a. neabejotinai visi kauniečiai, vilniečiai, kėdainiečiai užrašyti su pavardėmis.

PRIEDAS

1 PAV.

1666 m. fragmentas iš 1666 m. Kėdainių inventoriaus (l. 6v)
Straipsniai / Articles

69

ALM A R AGAUSKAITĖ

Š A LT I N I A I 4
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Kėdainių aktų 1750–1766 m. knyga. LVIA. F. SA. B. 15368. (KAK10)
Kėdainių aktų 1753–1755 m. knyga. LVIA. F. SA. B. 15365. (KAK11)
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Tendencies of Formation of Surnames among
Kėdainiai Residents (Lithuanians, Poles) in the
17th–18th Century
S U M M A RY
The article discusses the tendencies of formation of surnames of Kėdainiai residents in
the 17th–18 th century with a focus on the personal names of Kėdainiai residents collected
from 24 unique Kėdainiai registry books of the 17th–18 th century. Kėdainiai inventories of
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the 17th century as well as other historical documents are also mentioned in the article as
auxiliary historical documents. Around 2,500 cases of naming Kėdainiai residents (both
anthroponyms of different people and various versions of their personal name forms) were
collected from the abovementioned old city manuscripts. The analysis of these cases of
naming made it clear that surnames originated in all the groups of the local community of
city residents at different times. The surnames of the dominant and most influential residents of Kėdainiai were first to originate. In the first half of the 17th century the residents
of Kėdainiai (Lithuanians, Poles) taking up a higher social position were recorded using
hereditary personal names. In the second half of the century the individuals belonging to
the middle and lower classes of the townspeople acquired uniform, common anthroponyms. The records of the second half of the 17th century show that the townspeople of Kėdainiai had surnames. Apparently, it took longer for the surnames of the city’s lower social
classes to form. The stabilization of the surnames of Kėdainiai residents occurred during a
later period, i.e. in the 18 th century. Meanwhile, in the case of local communities of large
cities, such as Kaunas and Vilnius, the surnames of the city elite first originated in the first
half of the 16 th century. The residents of Kaunas, Vilnius and Kėdainiai already had surnames in the second half of the 17th century. The final formation of the surnames of Kaunas, Vilnius, Kėdainiai, Joniškis residents took place in the 18 th century. When comparing
the chronology of the origin and final formation of surnames of the social classes of Lithuanian nobles and peasants and the time of formation of surnames of the townspeople, it
turned out that it took longer for the surnames of the townspeople to form compared to the
nobility but they formed earlier than those of peasants. The available research of Lithu
anian historical anthroponomy testifies that the phenomenon of formation of surnames of
the nobility can already be observed in the 15th century; the process gained momentum in
the 16 th century and during a later period. The surnames of peasants gradually originated
at the end of the 16 th century only, gathered pace in the 17th century and finally formed
in the 18 th century.
Įteikta 2017 m. rugpjūčio 10 d.
A L M A R AGAUSK A I T Ė
Lietuvių kalbos institutas
Petro Vileišio g. 5, LT-10308 Vilnius, Lietuva
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L ie t uv ių k a lb o s i n s t it ut a s
Mok s l i n ių t y r i mų k r y pt i s : onomastika (tikrinių žodžių
darybos, kilmės, motyvacijos tyrimai).

SUDĖTINIŲ MARIJAMPOLĖS
APSKRITIES HELONIMŲ
MOTYVACIJA
Motivation of Composite Helonyms
of Marijampolė County
A NOTACI JA
Straipsnis yra anksčiau vykdytų arealinės lietuvių toponimijos tyrimų tąsa. Jame analizuojama vieno administracinio vieneto – tarpukario Marijampolės apskrities – sudėtinių
helonimų, užrašytų Žemės vardų anketose, motyvacija. Tyrimas atspindi pastangas fiksuoti nykstančius (jau išnykusius) smulkiųjų hidroobjektų vardus ir atskleisti jų gnoseologinį
potencialą, remiantis ne mažiau vertais išsaugoti kitais tarpukario anketų duomenimis.
Siekiant kuo patikimesnio vandenvardžių motyvacijos interpretavimo, remtasi tarpukario
anketų medžiaga, fiksuojančia nominacijos veiksnius, kalbinės bendruomenės atstovų komunikacinės veiklos rezultatus, padėjusius išaiškinti realiai reprezentuojamą vandenvardžių turinį, pseudomotyvaciją.
Analizės rezultatai parodė, kad motyvacija per vardų „kūrėją“ fiksuoja ir konservuoja
gamtinę, socialinę ir kultūrinę aplinką, jos detales. Informatyvūs etnokultūriniu požiūriu
įvardijimų struktūroje aksiologinio kodavimo, stereotipinio vertinimo funkciją atliekantys paukščio, mitinės būtybės pavadinimai, asociatyviuosius kalbos vienetų ryšius fiksuojantys pseudomotyvatoriai. Vertingu laikytinas ir tirtų vandenvardžių metaforinės raiškos
motyvacijos požymių interpretavimas.
E S M I N I A I Ž O DŽ I A I : tarpukario laikotarpis, vietovardžiai, vandenvardžiai, helonimai,
sudėtiniai helonimai, nominacija, motyvacija, pseudomotyvacija.
A N NOTAT ION
The article is a continuity of the previous research of Lithuanian areal toponymy. It
investigates the motivation of composite helonyms from a single administrative unit – interwar Marijampolė County – recorded in the “Land Names” questionnaires. The research
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reflects the efforts to record the names of the small hydroobjects which are about to get
extinct (or which have already fallen into oblivion) and to reveal their gnoseological potential based on other data from the interwar questionnaires which are also worthy of preservation. To achieve as reliable interpretation of the motivation of hydronyms as possible,
the article refers to the data of the interwar questionnaires recording the factors of nomi
nation and the outcomes of the communicative activity of linguistic community members which were useful in clarifying the actually represented content of hydronyms and
pseudomotivation.
The findings revealed that through the name-giver the motivation records and conserves the surrounding natural, social and cultural environment, its details. The names of
a bird or a mythical creature used in the naming structure as the pseudomotivators recording the associative links of linguistic units, which play the function of axiological coding
and stereotypical evaluation, are informative in ethnic-cultural terms. The interpretation
of the features of motivation of the metaphorical expression of the hydronyms in question
is considered valuable as well.
K E Y WO R D S :

interwar period, place names, hydronyms, helonyms, composite
helonyms, nomination, motivation, pseudomotivation.

0.

ĮVADAS

Šiuolaikinių lingvistinių tyrimų, besiorientuojančių į tautos, mąstymo,
kultūros ir kalbos ryšį (Gritėnienė 2006, Gudavičius 2009, Lubienė 2015,
Березович 1997; 2010; Кубрякова 2004; 2012 ir kt.), kontekste, tęstinis lietuvių lokalinės toponimijos, fiksuojančios erdvėlaikio turinį, grįstą tautine
pasaulėžiūra ir pasaulėvoka, tyrimų kelias yra reikšmingas ir perspektyvus.
Kaip įrodymas, liudijantis pasirinktos tyrimų krypties naudai, yra sandūros
būdu padarytų helonimų motyvacijos analizė (Sviderskienė 2016). Ji paremta
onomastinės situacijos1 analizės rezultatais, liudijančiais empirinį tam tikros
etninės srities kalbinės bendruomenės atstovo patyrimą, jo santykį su aplinkiniu mikropasauliu (tarpukario kaimu), pastarojo suvokimą ir kategorizaciją. Taigi toponominacijos tyrimų krypties plėtotė naujos paradigmos rėmuose
kiek papildė ir lietuvių toponimiką. Be to, tarpukario onimų analizė – vienas iš
1

Dėl termino onomastinė situacija žr. TMOI: 19, 71.
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būdų, padedančių išsaugoti kultūrinį palikimą ir prisidedančių prie bene prieš
pusę amžiaus Aleksandro Vanago duoto įpareigojimo2 įgyvendinimo.
Iki šiol darybos požiūriu analizavusių sudėjimo būdu padarytą savą toponimiją kalbininkų nuomonės skiriasi. A. Vanago pramintu šių darinių analizės keliu ėjo visi lietuvių vietų vardų tyrėjai ir, atsižvelgdami į sintaksinių
ryšių tarp dvinario įvardijimo pagrindinio ir šalutinio dėmens nevienodumą,
sudėtinius vietovardžius skyrė į kilmininkinius ir kvalifikacinius3. Šiuo formatu, be hidronimų, detaliausiai išanalizuoti Lietuvos oikonimai (Razmukaitė
2003b: 63–80). Bronys Savukynas ãtskira ir svarbia lietuvių toponimijos tyrimams A. Vanago hidronimų darybinės analizės recenzija4 atkreipė dėmesį į
vandenvardžių klasifikacijos netobulumus ir argumentuotai pasiūlė sudėjimo
būdu padarytus vandenų vardus skirti į sudėtinius derinamuosius ir sudėtinius
nederinamuosius5. Į šį pamatuotą siūlymą teigiamai reagavo lietuvių mikonimų
nominaciją ir motyvaciją tyrusi Jūratė Lubienė ir pagrįstai nurodė analogiškus
lietuvių kalbotyroje esamus skyrimo pavyzdžius, jau tapusius tradiciniais6. Taigi manytina, kad ateityje sudėtinė lietuvių toponimija taip pat turėtų įsilieti į
bendrą junginių grupių kvalifikaciją ir klasifikaciją.
Siekiant paaiškinti sudėjimo būdu padarytų helonimų motyvaciją, atkreiptinas dėmesys į tai, kad sudėtiniai derinamieji helonimai – tai junginiai, kurių
2

„Spartus ūkio kitimas, žemės pertvarkymo darbai, melioracija, kelių tiesimas, greitai keičia žemės veidą. Daugelis vietų vardų daros nebesvarbūs, užmirštami. Tuo būdu negrąžinamai prarandamas didelis turtas“ (Vanagas 1973: 6). „Rinkti reikia be išimties visus vietų vardus, ypač
kreipiant dėmesį į smulkiausius objektus, kurių vardai greičiau užmirštami arba rinkėjų lieka
nepastebėti“ (ten pat, 7).

3

Kilmininkiniais vadinami sudėtiniai vandenvardžiai, sudėti iš dviejų savarankiškų žodžių, kurių
pirmasis, apibrėžiantysis, yra bendrinio ar tikrinio žodžio kilmininkas. Kvalifikaciniais vadinami sudėtiniai vandenų vardai, kurių abu žodžiai yra vardininko linksnio (dar žr. Vanagas 1970:
258–259, 273). Dėl lietuvių kilmininkinių vietovardžių yra rašęs ir Bronys Savukynas (plačiau
žr. Savukynas 1963: 235–246).

4

Plačiau žr. Savukynas 1971: 166–169.

5

Pastarojo tyrėjo teigimu, P. Lebelio loginį terminą „les noms gualificatifs“ (kokybiniai vardai), kurį A. Vanagas išvertė „kvalifikaciniai“, reikėtų pakeisti darybiniu – derinamieji sudėtiniai.
Tuomet jie su kilmininkiniais arba nederinamaisiais sudėtiniais sudarytų vieną sudėtinių poskyrį.
Be kita ko, vadinamieji kilmininkiniai taip pat gali būti „kvalifikaciniai“, pvz.: Šaltinių upelis ir
pan. (Savukynas 1971: 167).

6

Pagal pagrindinio ir šalutinio dėmenų sintaksinius ryšius lietuvių kalbotyroje tradiciškai skiriamos dvi junginių grupės: 1) derinamojo pažyminio, 2) valdomojo pažyminio arba nederinamojo pažyminio (dar žr. Lubienė 2015: 73).

80

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

LXXVII

Sudėtinių Marijampolės apskrities helonimų motyvacija

šalutinis narys išryškina būdinguosius kito, pagrindinio nario7, reikšmės požymius (pavyzdžiui, Retos balaitės b. Brb, Tamsióji plýnė rst. Ss ir kt.). Pastarojo
tipo dariniuose semantinio derinimo laipsnis pats didžiausias, tačiau didelės
informacijos komunikacine prasme jie nesuteikia. Didesnę pažintinę vertę turi kiti dariniai – sudėtiniai nederinamieji vandenvardžiai8 (ypač metaforiniai),
nors semantinis junglumas tarp jų pagrindinio ir šalutinio nario yra silpnesnis.
Pavyzdžiui, asmenvardiniai sudėtiniai nederinamieji vietų vardai dažniausiai
turi posesyvinę reikšmę (Rudncko rastas rst. Brb), sudėtiniuose apeliatyviniuose nederinamuosiuose vietovardžiuose pirmuoju dėmeniu einantis apeliatyvo
kilmininkas nusako tam tikrą vietos ypatybę (Žardãkarčių plýnė pln. Vv – vv.
turi atributinę reikšmę). Kituose sudėtiniuose apeliatyviniuose nederinamuosiuose vietų varduose galima įžvelgti ir lokalinę reikšmę (Palinijos bala b. Krsn –
bala, esanti prie iškirstos miško juostos, t. y. palinijos). Į vieno ir kito tipo vandenvardinių darinių reikšmių netapatumą dėmesį yra atkreipęs ir A. Vanagas:
„sudėtinių hidronimų reikšmės nėra visai tapačios“ (Vanagas 1981: 51). „Tai
priklauso nuo pirmojo, determinuojančiojo, komponento reikšmės […]“ (ten pat) 9. Taigi aiškinant sudėjimo būdu padarytų vandenvardžių motyvaciją, privalu
paisyti skirtingų sintaksinių ryšių tarp dvinario įvardijimo pagrindinio ir šalutinio dėmens, nes svarbi ne atskirų dėmenų reikšmių suma, bet jos prasminė
visuma, t. y. vieninga darinio reikšmė10.
Atlkti vietovardžių motyvacijos analizę reiškia atskleisti, kaip tam tikros
etninės srities atstovas santykiauja su jį supančia aplinka, kaip ją suvokia, kokius
kalbinius vienetus pasirenka ir kokią vartoja jų kombinatoriką, įvardydamas
vieną ar kitą topoobjektą. Anot Aloyzo Gudavičiaus, „naujas žodis, nauja reikšmė kalboje turi atramą, yra motyvuotas, o tai reiškia, kad pavadindami naują
dalyką, kartu pasakome, kodėl jį taip pavadinome, pabrėždami vieną ar kitą
pavadinamojo dalyko savybę ar aspektą. Žodžiu išreikštas pavadinimo pagrindas, motyvacija sudaro jo vidinę formą“ (Gudavičius 2009: 140). „Atskleidus
vidinę žodžio formą išaiškėja atsakymas į klausimus, kaip objektas pagal tam
tikrus požymius gauna tą ar kitą pavadinimą, kaip nominacijos procese veikia
žmogaus sąmonė, apie ką ir kaip mąsto viena ar kita tauta konceptualizuodama
7

Pagrindiniais (baziniais) laikytini antrieji dėmenys balà, pélkė, plýnė, rastas ir jų mažybinės bei
daugiskaitos formos.

8

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad straipsnyje terminas vandenvardis vartojamas plačiąja reikšme.
Dėl šio termino vartojimo tiek siaurąja, tiek plačiąja reikšme žr. Vanagas 1999: 239 (pirmuoju
atveju terminu pavadinami upės ir ežerai, antruoju – ir kiti tikriniai vandens telkinių vardai:
jūrų, vandenynų, ežerų, upių, tvenkinių, griovių, brastų, pelkių, liūnų ir kt.).

9

Dėl reikšmių netapatumo dar žr. Savukynas 1963.

10

Dėl tokio požiūrio dar žr. Urbutis 1978: 150.
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pasaulį“ (Gritėnienė 2006: 24). Pastaroji motyvacijos samprata suponuoja mintį
dėl bendruomenės gyvenimo būdo ir kalbos glaudžių ryšių, kalbos vienetuose
įtvirtintos tautinės įkrovos. Ir tai tik pabrėžia smulkiųjų hidroobjektų įvardijimų analizės svarbą, nes šie funkcionavo arčiausiai įvardijančiųjų, buvo „pamatuoti“ (ne)naudingumo žmogiškosioms reikmėms matu, „sugėrė“ jų nuostatas,
mikroaplinkos, tam tikro laikotarpio – tarpukario kaimo – kasdienybės patirtis.
Tęsiant smulkiųjų hidroobjektų analizę, tyrimo objektu pasirinkt kito darybos būdo – sudėtiniai – helonimai. Straipsnio tikslas – paaiškinti (interpretuoti) sudėjimo būdu padarytų helonimų motyvaciją, nustatyti šių vandenvardžių
nominacijos polinkius tiriamame plote. Tiklsui pasiekti keliami uždaviniai:
1) atskleisti, ką susidarymo metu reiškė iš tarpukario gyvenamųjų vietų „Žemės vardų“ ir girininkijų anketų surinkti ir lingvistiškai apdoroti11 sudėtiniai
vandenų vardai, 2) paaiškinti (interpretuoti), kodėl vienas ar kitas hidroobjektas
buvo nominuotas būtent tokiu sudėtiniu vardu, 3) išryškinti atskleistų motyvacijos požymių inventorių, jų specifiką.
Analizuojant medžiagą, laikomasi tyrimo išbandymą išlaikiusios12 savos toponomastikos dirvoje13 suformuotos ir apibendrinančiu semantiniu kriterijumi
papildytos vietovardžių semantinės tipologijos schemos. Įsivestas papildomas
kriterijus padėjo suskirstyti įvardijimo motyvus pagal toponominacijos principus: (1) pagal hidroobjekto ypatybes, (2) pagal hidroobjekto užimamą padėtį erdvėje ir (3) pagal hidroobjekto santykį su asmeniu. Šie principai laikytini
baziniais, nulemtais pačių įvardijamųjų objektų specifikos14. Turima medžiaga
skirstymą gali plėsti. Pavyzdžiui, šiame tyrime išskiriamas įvardijimas (4) pagal
hidroobjekto panaudojimo / naudojimosi laiką (žr. 1.4.)).
Tiriamajai medžiagai taikomi darybinės analizės metodas, aiškinamasis (interpretacinis) metodas su lyginamojo metodo elementais, semantinės analizės
ir vidinės įžvalgos metodai.
Sudėtinių helonimų motyvacijos aiškinimus rėmė Lietuvių kalbos žodyno
(2013; toliau15 – LKŽe) medžiaga: žodyno definicijos, vartojimo pavyzdžiai
(paisant lokalinio tapatumo). Asmenvardžių pagrindiniai šaltiniai – Lietuvių
pavardžių žodynas (toliau – LPŽ), abėcėlinė istorinių asmenvardžių kartoteka
11

Sunorminti, pagal galimybes sukirčiuoti.

12

Žr. Sviderskienė 2016.

13

Turima galvoje A. Vanago sudaryta vietovardžių motyvacijos analizės schema (plačiau žr. Vanagas 1981: 4–153), iš kurios perimtas įvardijimo motyvų pagal tam tikrą objekto požymį išaiškinimas, pasirodė nepakankama.

14

Dar žr. Гoлев 1972; Березович 1998; Sviderskienė 2014; 2016.

15

Straipsnyje kai kurių šaltinių santrumpų pateikimo, dėl dažno jų pasikartojimo, atsisakyta.
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(toliau – IAK16). Ieškant asmenvardžių hidroobjektų įvardijimams pagrįsti, pravertė lenkų ir vokiečių kalbų žodynai, kurie išvardyti šaltinių sąraše straipsnio gale. Vietovardinių sudėtinių darinių motyvacijos aiškinimus rėmė Lietuvos
TSR administracinio-teritorinio suskirstymo žinynas (1976; toliau – ATSŽ II), Lietuvos TSR upių ir ežerų vardynas (toliau – LUEV), Lietuvos vietovardžių žodynas
(2008; 2014 – toliau LVŽ I; LVŽ II).
Turint omenyje B. Savukyno keltą, onomastikoje ir šiandien aktualią, mintį paisyti onimų ryšių su viso lingvistinio arealo toponiminiu kontekstu (plačiau žr. Savukynas 1966: 172), svarbiu šaltiniu, parėmusiu sudėtinių helonimų
motyvacijos tyrimą laikytina įvairiais laikotarpiais iš gyvosios kalbos užrašytų
vietovardžių sankaupa – vietovardžių kartoteka (toliau – VK17). Be to, pačių anketų, vietovardžių surašymo lapų, pavadintų Žemės vardai, medžiaga yra tiltas,
padedantis tyrėjui įveikti atstumą tarp topoobjekto ir jo vardo18. Taigi pastarieji
šaltiniai laikytini ypač vertingais aiškinant vietų vardų motyvaciją, nes atskleidžia onomastinę situaciją. Onomastinės situacijos analizės rezultatai, kurių
kokybė, kaip bus matyti iš straipsnyje analizuojamos medžiagos, priklauso nuo
turimų užfiksuotų informantų liudijimų, geriausiai padeda spręsti toponominacijos, motyvacijos ir pseudomotyvacijos interpretavimo klausimus.
Toliau straipsnyje laikomasi tų pačių, įprastų ir nusistovėjusių, lietuvių toponimijoje medžiagos pateikimo kriterijų. Dėl medžiagos skirstymo ir analizės
tvarkos dar žr. Sviderskienė 2016: 246–247.
1.

AIŠKIOS MOTYVACIJOS
SUDĖTINIAI HELONIMAI

1.1. Įvardijimai paga l h id ro objek t ų y pat ybe s
1.1.1. Paga l h id ro objek to dug no pav i r š i au s y pat ybe s
16

Saugoma Lietuvių kalbos instituto Baltų kalbų ir vardyno tyrimų centro fonduose.

17

Taip pat saugoma Lietuvių kalbos instituto Baltų kalbų ir vardyno tyrimų centro fonduose.

18

Dėl Žemės vardų anketų medžiagos dar žr. Sviderskienė 2015: 170, 172–174; 2016: 244–245.
Pabrėžiant vietovardžių surašymo lapuose (be kitų svarbių duomenų) išlikusių etninės srities
atstovų kalbinės sąmonės duomenų vertę, reikšminga Rūtos Marcinkevičienės išsakyta mintis:
„Iš tiesų ne žodis, o žmogus turi galvoje tam tikrą reikšmę – konceptą, sąvoką ar sampratą, kurią gali išreikšti vienu ar kitu žodžiu. Tik individui vartojant žodžius kyla asociacijos, atsiranda
vaizdiniai. Todėl reikšmės reikia ieškoti ne žodyje ar žodyne, bet jo vartosenos kontekste, klausiant pašnekovo ir lyginant savąjį konkretaus žodžio supratimą su išgirsto ar perskaityto žodžio
ypatumais“ (Marcinkevičienė 2011: 8).
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(1) Dėl dugno paviršiaus kok yb ė s nominuotas hidroobjektas Šlýnių balà
b. Krsn: lie. šlýnė ‘pilkšvai melsvas arba balkšvas glitus molis su organinių medžiagų priemaišomisʼ19.
(2) Hidroobjekto dugno paviršiaus f i z i nė s y pat yb ė s inspiravo balos vardo Klampioji balaitė b. Krsn20: lie. klampióji, plg. klampùs, - ‘į kurį įklimpstamaʼ atsiradimą (plg. Viksva stačioji auga dideliais krūmais, ypač klampiose
balose (rš.)). Dėl semantikos plg. sandūros būdu padarytą vandenvardį Klampãbalis b. KzR 21, užfiksuotą tiriamame plote.
(3) Dėl dugno paviršiaus, kaip sluoksnio, dubu mo, gilumo buvo nominuotas hidroobjektas Gilùsis rastas b. Krsn: lie. gilùsis, plg. gilùs, - ‘toli einantis
nuo paviršiaus į dugną, dubusʼ. Tai, kad toponominacijos proceso metu buvo
aktualizuota sudėtinio vandenvardžio pirmojo dėmens erdvė s sema, patvirtina ir antrasis dėmuo rastas. Įvardžiuotinė pirmojo dėmens forma liudija konkretizaciją hidroobjekto nominacijos procese (plg. Gil balà, Gil baláitė – hidroobjektas apibūdinamas) 22 .
1.1.2. Būdvardis gilùs, be erdvės semos, turi ir k iek io semą. Šiais hidroobjektų nominacijos atvejais pastaroji ir buvo aktualizuota: Gil balà b. Lbv;
Gil baláitė b. Lbv: lie. gilùs, -, tai patvirtina ir antrieji dėmenys balà, baláitė.
Dėl v a nden s gau s u mo metaforiškai nominuotas kitas hidroobjektas: Patapų balaitė b. Krsn: lie. pãtapas, patãpas ‘potvynisʼ (lie. pótvynis ‘vandens patvinimas, užplūdimasʼ). Šiuo vandenvardžiu ne tik sąvokiniu būdu, bet ir emociškai perteikiamas reikšmės turinys, o sudėjimo būdu padaryto vietos vardo
pirmasis dėmuo padaro jį gyvesnį, nes turi šnekamosios kalbos atspalvį.
Priešingai, dėl v a nden s nebuv i mo, nominuotos šlapios vietos Sausàsis
rastas b. Krsn: lie. saũsas, -à ‘be drėgmės, be vandens, nesušlapęs, išdžiūvęsʼ;
Sauseji raistẽliai b. Krsn: lie. sauseji, plg. saũsas, -à.
1.1.3. Dėl pau k š č ių 23 susitelkimo, perėjimo ar pan. tam tikrose šlapiose vietose vardus gavo šie topoobjektai: Antùkų balà b. Ss: lie. antùkas ‘ančių
19

Plg. šlýnė ‘tokio molio dirvaʼ.

20

Vv. užrašytas Kalniškės girininkijos Znicos k. anketoje.

21

Dėl jo žr. Sviderskienė 2016: 253. Pastarasis hidroobjektas greičiausiai buvo nominuotas dėl dugno paviršiaus fizinių ypatybių.

22

Dėl sudėtinių hidronimų, kurių pirmasis (determinuojantis) dėmuo išreikštas paprastuoju ir
įvardžiuotiniu būdvardžiu, reikšmių netapatumo dėmesį yra atkreipęs ir A. Vanagas (plačiau žr.
Vanagas 1981: 51).

23

Tokį pasirinkimą šiame straipsnyje lėmė tiriamos medžiagos specifika – iš kitų gyvūnų pavadinimų padarytų vandenvardžių nepasitaikė. Įprastai skiriamas dėl gyvūnų susitelkimo (buvimo,
gyvenimo ar pan.) vietų motyvacijos aiškinimo skyrius, kuriame, iš kokių (paukščių, roplių ar
pan.), toliau nebedetalizuojama (žr. Vanagas 1981; Sviderskienė 2016).
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jauniklisʼ24; Pémpių rastas (‖ Pempỹnė) rst. Vv: lie. pémpė ‘nedidelis sėjikų šeimos pelkių paukštis (Vanellus vanellus)ʼ. Gyvojoje kalboje vartotos gretybės,
t. y. darybinio sinonimo, Pempỹnė motyvacija – vieta, kur pempės peri – patikslina ir patvirtina sudėtinio vandenvardžio motyvacijos aiškinimą; Vanag
rastas 2 rst. Brb25: lie. vanaga ‘plėšriųjų būrio paukščių pošeimis (Accipitridae)ʼ, vãnagas ‘vanagų pošeimio rūšis, plėšrus paukštis trumpu lenktu snapu ir
aštriais nagaisʼ. Nors helonimai, kaip ir kiti tikriniai vardai, visada yra mono referent i š k i, šiuo atveju dvi pirmojo, determinuojančiojo, dėmens reikšmės
pateikiamos tiek dėl vienos, tiek dėl kitos realaus galėjimo būti aktualizuotomis
nominacijos proceso metu.
1.1.4. Įvairios šlapios vietos buvo nominuotos dėl jo s e aug u s ių auga lų :
Berž plýnė pln. Igl: lie. béržas ‘lapuotas medis balta tošimi (Betula)ʼ; Berželių
balaitė b. Krsn: lie. beržẽlis, plg. béržas26; Kanãpių plynẽlė b. KzR: lie. kanãpė
‘kultūrinis augalas, iš jo stiebo gaunamas pluoštas, o iš sėklų spaudžiamas aliejus (Cannabis sativa)ʼ; Samanų raistelis rst. Gdl: lie. sãmana, samanà, sãmanos
‘drėgnų vietų sporinis augalas su šakniniais plaukeliais vietoj šaknų (Bryophyta)ʼ.
1.1.5. Tai, ko r a nd a m a / ko y r a plynėje, rodo atributinės reikšmės helonimai: Žardãkarčių plýnė pln. Vv: lie. žardãkartė ‘ilga, lyg žardui kartisʼ. Šališkių g i r i n i n k ijo s anketoje užfiksuotas plynės vardas Barčių plynaitė pln. Vv:
lie. barčià ‘tam tikras pakabinamas avilys bitėms, inkilasʼ (plg. Seniau m i š ke
daug būdavo barčių (Al)), lie. barts ‘senas išpuvęs, kiauras medis (pušis, eglė),
drevėʼ (plg. Bartysè seniau laikydavo bites, ar jos pačios ten susimesdavo (KzR)) 27.
1.1.6. Būd i ngą v ieto s y pat yb ę žymi šie helonimai: Duobi rastas rst.
28
Ss : lie. duob ‘iškasta ar šiaip įdubusi vieta žemėjeʼ; Kaln plýnia b. KzR: lie.
kálnas ‘aukštas žemės pakilimasʼ; Kalv rastas rst. Gdl: lie. kalvà ‘pakili vieta,
nedidelis kalnelisʼ; Kamš rastas b. KzR: lie. kamšà ‘žabais, virbais iškimštas
keliasʼ.
24

Plg. sakinį, užrašytą iš gyvosios kalbos: Antys čia, o antùkai sau po balą turški Gs (santrumpos
kaip LKŽe, jos atskirai neaiškinamos).

25

Ivoniškio girininkijos anketoje užrašyti du raistavardžiai Vanag rastas. Anketos duomenimis,
jie užfiksuoti skirtinguose miško kvartaluose; ar šie nesiriboja, nustatyti kebliau.

26

Vv. užrašytas Kalniškės girininkijos Znicos k. anketoje. Dėl jo darybos ir kilmės aiškinimo dar
žr. LVŽ I 447–455.

27

Dar žr. LVŽ I 269–270, kur neatmetama ir asmenvardinė vv. susidarymo galimybė (plg. avd.
Barčỹs, Bartỹs).

28

Sasnavos girininkijos anketoje rašoma: vidury raisto yra kalnelis. Seniau jame žmonės išsikasę duobes linus mindavo.
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1.1.7. Dėl hidroobjekto gaba r it i š k u mo, t. y. išskirtinio d idu mo, šis buvo
nominuotas Didỹsis rastas rst. Igl: lie. didỹsis, plg. ddis, -ė (-, -, didžià) ‘žymus savo apimtimi, stambusʼ.
1.1.8. Demonolog i nė s mot y v ac ijo s balovardis, užfiksuotas tik vienas –
Velni baláitė b. Brb: lie. vélnias ‘žemės ir požemio dievaitis, kipšas, pinčiukas;
religijose – piktoji dvasia, nelabasisʼ. Neišleistina iš akių tai, kad vv. užrašytas Balbieriškio girininkijos anketoje, taigi galima manyti, kad bala nepritaikyta (nepritaikoma) žmogaus reikmėms. Šis žinojimas (spėjimas) syja su kalbinės
bendruomenės stereotipais, kurių poveikis nominacijos porocese yra akivaizdus – mažai pažįstama šlapia vieta m i š ko teritorijoje (ne g y ven a mojoje),
bala, kuria nesinaudoja žmonės, etninės srities atstovų yra traktuojama kaip
tam tikra velnių „buvimo“ („gyvenamoji“) vieta 29.
Ne visai aišku, dėl kurio hidroobjekto požymio šis buvo nominuotas Tamsióji plýnė rst. Ss: ar dėl ne s k a id r au s v a nden s (plg. lie. tamsióji, plg. tamsùs,
- ‘kuris ne šviesios spalvos, juosvasʼ), ar dėl hidroobjekto ap š v ie s t u mo /
ne ap š v ie s t u mo ( plg. lie. tamsùs, - ‘menkai apšviestas ar neapšviestas; į kurį
mažai patenka arba nepatenka šviesosʼ). Pastarąją motyvacijos interpretaciją galėtų paremti ši informacija – helonimas užfiksuotas Varnabūdės g i r i n i n k ijo s
anketoje. Nors ir neaišku, kuri pirmojo dėmens sema buvo aktualizuota nominacijos procese, tai netrukdo šio vandenvardžio kvalifikuoti kaip įvardijimo
paga l h id ro objek to y pat yb ę.
1.2. Įvardijimai paga l h id ro objek t ų u ž i m a m ą padė t į erdvėje
Šio skyriaus reprezentantų motyvacijos interpretacija kiek skiriasi: vieni helonimai turi p o s e s y v i nę reikšmę, kituose – galima įžiūrėti lok a l i nę reikšmę. Tai nustatyti įmanoma tik išsiaiškinus jų genezę30. Dėl šios priežasties sudurtiniai Marijampolės apskrities helonimai buvo analizuojami „Posesyvumo
ir vietos motyvacijos“ skyriuje31. Analizuojant sudėtinius smulkiųjų hidroobjektų vardus, nurodytus reikšmės niuansus bandoma išryškinti helonimus skiriant į atskiras mikrogrupes, kurios matyti straipsnio poskyriuose, tačiau, dėl
nurodytos priežasties (turimų duomenų genezei išaiškinti nepakankamumo), jų
visuma pateikiama viename skyriuje.
29

Dėl demonologinės motyvacijos sudurtinių helonimų dar žr. Sviderskienė 2016: 252–253. Dėl
skirtingų mitinio vandens įprasminimo aspektų atskleidimo tradicinėje lietuvių pasaulėžiūroje,
vandenį siejant su požemiu, žeme ir dangumi, dar žr. Būgienė 1999: 13–85. Dėl demonologinių
vv. rusų toponimijoje žr. Березович, Макарова, Муллонен 2015.

30

Dėl šio teiginio žr. Savukynas 1963: 238.

31

Dar žr. Sviderskienė 2016: 254.
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1.2.1. Tam tikrą hidroobjekto u ž i m a m ą v iet ą erdvėje (1) ar erdvė s
d a l į (2) žymintys helonimai:
(1) Palauknis rastas b. KzR: lie. palauknis, plg. palauk, palaũkė ‘miško,
g i r io s pakraštys, susisiekiantis su laukuʼ, taigi Papilvio g i r i n i n k ijo s anketoje užrašytas balovardis reiškia hidroobjekto buvimo v iet ą .
(2) Gal balà b. Ldvn: lie. gãlas ‘vieta, kur baigiasi koks ilgesnis daiktas;
daikto kraštinė dalis (pradžia, pabaiga)ʼ, t. y. bala, esanti kaimo galuose (balovardis užfiksuotas Armoniškių k. anketoje). Kita vertus, vv. gali būti suprantamas
kaip galulaukėje esanti bala, plg. lie. gala ‘galulaukėʼ (Nuėjo į galùs arklių perkelti
(Mrj)). Ir vieno, ir kito motyvacijos aiškinimo atveju, balovardis reiškia hidroobjekto buvimo v iet ą . Kamp balà b. Lbv: lie. kapas ‘vieta, kur susikerta
dvi linijos, plokštumos, sienos ar daiktai, kertėʼ – bala, esanti kaimo kampuose.
Kita vertus, nominacijos metu galėjo būti aktualizuota ir kita pirmojo dėmens
kapas sema ‘kraštas, šalis; pusėʼ. Turimais Salaperaugio k. anketos duomenimis, to išsiaiškinti neįmanoma.
1.2.2. Įvardijimai dėl lok a l io s padė t ie s (a) k it ų ž emė s pav i r š i au s
v iet ų at ž v i lg iu: Kamšõs rastas rst. Gdl: lie. kamšà ‘žabais, virbais iškimštas keliasʼ; Kupstỹnės rastas b. Krsn: lie. kupstỹnė ‘kupstuota vieta, pievaʼ; Lūgo bala b. KzR: lie. lgas, lgas ‘upės užliejama dubi vieta; klampi upės atšakaʼ.
Pastarąjį motyvacijos aiškinimą paremia turimi duomenys: balos vardas užrašytas Agurkiškės girininkijos anketoje, per šio kaimo teritoriją teka upė Svirnupelis. Upėvardis užfiksuotas ir oficialiame spausdintame vandenvardžių šaltinyje Lietuvos TSR upių ir ežerų vardynas: Svirnupelis Kazlų Rūda, Agurkiškės
k., Judrės 1 int. (LUEV 158). Pastaruosius upėvardžio lokalizacijos duomenis
susiejus su turimais anketos duomenimis, patvirtinamas ir balovardžio motyvacijos aiškinimas. Tam tikrų žemės paviršiaus vietų atžvilgiu nominuoti hidrooobjektai Murgẽlių balà b. Prn: lie. murgẽlis, plg. mùrgas ‘žemės matasʼ32
(daiktavardis žymi apibrėžto, pastovaus dydžio dalyką); Palinijos bala b. Krsn:
lie. palnija ‘iškirsta miško juosta, spindisʼ (balos vardas užrašytas Kalniškės girininkijos Znicos k. anketoje); Pãlių balà b. Ldvn: lie. pãlios ‘užakusių ežerų
vietoje didelės pelkės, tyruliaiʼ (Buktos girininkijos anketos duomenimis, bala
miške, ji apaugusi alksniais);
(b) v ieto s , k u r ioje gau s u t a m t i k ro s r ū š ie s auga lų , at ž v i lg iu:
Pušýno balà b. Prn: lie. pušýnas ‘pušų miškasʼ;
(c) me d ž io, s t at i n ių at ž v i lg iu, t. y. apl i n k ą apibūd i n a n č io s mo t y v ac ijo s helonimai: žuolo balatė b. Krsn: lie. žuolas ‘labai kietos medienos lapuotas medis (Quercus)ʼ. Medžio pavadinimas šiame įvardijime, išreikštas vienaskaitos vardininku, parodo, kad netolimoje aplinkoje augęs ąžuolas
32

Daiktavardis žymi apibrėžto, pastovaus dydžio dalyką.
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nominacijos proceso metu atliko tam tikro or ient y ro f u n kc iją balos v iet a i
žymėti. Palyginus šį įvardijimą su „augalinės“ motyvacijos skyriaus (žr. 1.1.4.)
reprezentantais, akivaizdu, kad šie skiriasi – pastarųjų pirmasis daugiskaitos
kilmininku išreikštas dėmuo parodo, kokie augalai įvardijamose šlapiose vietose augo ar tebeauga.
Tam tikrų orientyrų funkciją atlieka pirmaisiais dėmenimis einantys pastatų pavadinimai, išreikšti daugiskaitos kilmininku: Daržini balà b. Krsn: lie.
daržin ‘trobesys šienui (pašarui, javams) laikytiʼ; Gonkų balaitė b. Krsn: lie.
gõnkas ‘priebutis, prienamis, verandaʼ; Kuknẽlių rastas b. Krsn: lie. kuknẽlė
‘rūkyklaʼ; Liẽptų rastas b. KzR: lie. liẽptas ‘lenta ar rąstas, perdėtas skersai griovį ar upelį pereitiʼ. Daugiskaitos formą pastarųjų vandenvardžių struktūroje galėjo nulemti ne tik įvardytojo aplinkoje iš tikrųjų buvę keli pastatai (pavyzdžiui,
daržinės ar kt.), bet ir hidroobjektų padėties erdvėje, t. y. nuotolio, sampratos
aplinkybė (už gyvenamosios vietos ribų) 33. Tokią prielaidą leidžia daryti pastebėjimas – šie helonimai užrašyti girininkijų anketose. Taigi nurodyta priežastis
taip pat galėjo lemti tam tikrų objektų-orientyrų (pastatų, tilto (tiltų)), kaip visumos, raišką daugiskaitos forma vietoje vienaskaitos34.
1.2.3. Įvardijimai paga l s a nt yk į s u k it a i s netol i moje apl i n koje buv u si a i s top o objek t a i s .
(1) Nominuoti dėl lok a l i a i a r t i mų v a nden s objek t ų ; upės ir balos
vardai pasirenkami raistavardžių nominacijos ãtrama: Rùdės rastas rst. Brb:
Rùdė up. Brb35; Lančkavõs Kója pln. KzR: Lančkavà b. KzR. Pastarieji abu
vv. užrašyti Papilvio girininkijos anketoje36. Šiame tarpukario palikimo dokumente užfiksuota ir kita, nominacijos ir motyvacijos procesus padedanti suprasti ir interpretuoti, informacija. Prie vv. Lančkavõs Kója įrašo anketoje pateikiama papildomų duomenų: plynė slėnyje, Lančkavos raisto iškišulys-brasta.
Prie balovardžio Lančkavà KzR rašoma: apvalios formos gilus raistas, apaugęs
juodalksnynu. Taigi dėl tam tikro dviejų objektų išsidėstymo (konfigūracijos)
erdvėje, plynės įvardijimo procese antrasis sudėtinio vietos vardo Lančkavõs
33

Į šį veiksnį atkreiptas dėmesys ir slavų toponimijos tyrimuose. Dėl patogaus aplinkos išsidėstymo su „tobulais“ atstumais, nominatorių „matuojamais“ nuo gyvenamosios patalpos iki daržo
ir pan., t. y. gyvenamosios vietos (kaimo) ribose, plačiau žr. Березович 1997: 103.

34

Orientyrų raiška pirmojo dėmens daugiskaitos forma sudėtinių vardų struktūroje, atsiradusi dėl
geografinio atstumo, galimai signalizuoja apie deonimizaciją. Plačiau dėl pastarojo reiškinio toponimijoje dar žr. TMOI: 42–44; Суперанская 2009: 42, 50.

35

Dėl vv. žr. LHEŽ 137; LUEV 137.

36

Ankstesniuose Marijampolės apskrities vietovardžių nominacijos ir motyvacijos tyrimuose užfiksuota ir kita vandenų vardų mikrosistema Šiknãbalė – Uodeglė (plačiau žr. Sviderskienė 2015:
92–93; 2016: 257).
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Kója dėmuo37 pavartotas perkeltine reikšme38. Šiuos vietos vardus sieja dalies ir
visumos – partoniminiai – santykiai39.
(2) Nominuoti dėl lok a l i a i a r t i mų g y ven a mųjų v iet ų ; pastarųjų
vardai pasirenkami šlapių vietų nominacijos ãtrama: Važãtkiemio balà b. Brb:
Važãtkiemis k. Ašmn (ATSŽ II 338); Žùklių rastas b. Vv: Žùkliai (‖ Pagramdnės of.) 40 k. Vv (VK).
(3) Nominuoti dėl lok a l i a i a r t i mų ž emė v a rd ž ių ; žemės paviršiaus
objektų vardai pasirenkami helonimų nominacijos ãtrama. Po motyvacijos paaiškinimų skliaustuose nurodoma abiejų vardų inventorizacijos duomenys, šios
informacijos nelaikant pertekline. Atvirkščiai, padedančia pažvelgti įvardytojo,
vietų vardų „kūrėjo“, akimis, pastebint artimiausios jį supančios gyvenamosios
aplinkos orientyrus: Barsukyno balaitė b. Krsn: Barsukýnas kln. Krsn (abu
vv. užrašyti Kalniškės girininkijos Znicos k. anketoje41); Belskapievės rastas
rst. Igl: Belskapievė pv. Igl (Varnabūdės gir. ank.); Dvarãkelio bãlos b. Krsn:
Dvarãkelis kl. Krsn (Kalniškės gir. Znicos k. ank.); Klóninės rastas rst. Brb:
Klóninė pv. Brb (Ivoniškio gir. ank.); Kumélpievės rastas rst. Brb: Kumélpievė
pv. Brb (Ivoniškio gir. ank.); Lapiñskapievės rastas b. Brb: Lapiñskapievė pv.
Brb (Ivoniškio gir. ank.); Lygumùkių balà b. Klvr: Lygumùkės mš. Klvr (Sūsninkų k. ank.); Smalnių balà b. Lbv: Smalnės pv. Lbv (Senabūdžio k. ank.).
Dar vienas balovardis Barsukalnio balaitė Krsn42 , užrašytas Kalniškės girininkijos Znicos k. anketoje, nominuotas įtvirtinant gyvojoje kalboje, matyt, egzistavusio, bet anketoje neužfiksuoto kalno vardo Barsùkų kálnas kln. Krsn43
variantą *Barsukalnis.
1.2.4. Nominuotos dėl i š s idė s t y mo erdvėje v ien a k ito s at ž v i lg iu
Retos balaitės b. Brb: lie. rẽtas, -à ‘[…] išsidėstęs […] tam tikrais, palyginti dideliais tarpaisʼ.
1.3. Įvardijimai paga l s a nt yk į s u a s men iu
1.3.1. Šių vandenvardžių pirmasis dėmuo – apeliatyvinis asmens pavadinimas (1) vardas, pavardė, pravardė (2), išreikšti vienaskaitos ar daugiskaitos
kilmininko linksniu, ir yra helonimų žymimõs vietos tuometinių (buvusių)
37

Plg. lie. kója ‘viena iš porinių kūno dalių, kuriomis žmogus ar koks kitas padaras einaʼ.

38

Metonimija, tiksliau – sinekdocha, pagal dalies ir visumos santykį.

39

Toks žodžių santykių tipas vadinamas meronimija (plačiau žr. Jakaitienė 2010: 114).

40

Dėl pastarojo vv. žr. ATSŽ II 214.

41

Toliau nurodomas kaimo, kuriame buvo užrašyti abu vv., ar girininkijos vardas.

42

Į LVŽ I (2008) helonimas, regis, nepateko.

43

Šis vv. užrašytas toje pačioje Kalniškės girininkijos Znicos k. anketoje.
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savininkų asmenvardžiai. Visi šie kilmininkiniai vietovardžiai, kaip yra žinoma, dažniausiai turi posesyvinę reikšmę, kiti – memorialinę44.
(1) Memor i a l i n i a i įvardijimai45: Diedùko rastas rst. Brb: lie. diedùkas
‘tėvo ar motinos tėvas, senelis; senas žmogus, senisʼ; Puõdžiaus plýnė b. Igl: lie.
puõdžius ‘puodų dirbėjasʼ.
(2) Įvardijimai paga l nuo s av yb ė s s a nt yk iu s: Botỹriaus rastas rst.
Brb: avd. Botỹrius; Brokų bala b. Igl: pvd. Brõkas; Būdos plynaitė b. KzR:
avd. Būdà46; Česnų balaitė b. Brb: pvd. Česnà, Čẽsnas; Čižiko balaitė b. Krsn:
avd. Čžikas, Čižkas; Dóbilo rastas rst. Gdl: pvd. Dóbilas; Gidžiūno balaitė b.
Krsn: avd. *Gidžiūnas, plg. avd. Katarzyna Gidžunas 1873 m. Krsn (IAK – pastarojo šaltinio duomenimis, avd. užrašytas Krosnos parapijos, Krosnos bažnytinėje knygoje), avd. Gregorius Gidzialis 1691–1719 m. (ten pat47); Ìrškio balùkė b.
Lbv: avd. *Irškis ar pan., plg. le. avd. Hirshke (SNP IV 121), Irski (ten pat, 221);
Jančoro plynia rst. Vv – vv. motyvacijos atrama asmenvardis, dėl kurio plg. le.
pvd. Janczur (SNP IV 276); Kẽkšės rastas rst. Gdl: pvd. Kẽkšė; Kričenos balaitė b. Krsn: pvd. Krčena; Lenartų bala b. Ldvn – vv. motyvacijos atrama asmenvardis, dėl kurio plg. pvd. Lenartãvičius, vok. avd. Lenart (Gottschald 1954:
403), le. pvd. Lenart (SNP V 558); Rudncko rastas rst. Brb: avd. Rudnckas;
Uželio bala b. Prn – vv. motyvacijos atrama asmenvardis, dėl kurio plg. pvd.
Užnskas, Užinas, le. pvd. Uziel (SNP X 38).
Pirmojo dėmens darybos pamato leksinio pobūdžio galimas dvejopas interpretavimas pagal jo priklausymą apeliatyvų ar antroponimų klasei, netrukdo vv.
priskirti šiai semantinei mikrogrupei: Bartninko bala (t. Bartnyko bala) b. Igl:
lie. batininkas, bártininkas ‘drevininkas, bitininkasʼ / avd. Batininkas.
1.4. Įvardijimai paga l h id ro objek to ( pa) n audoji mo / n audoji mo (s i) l a i k ą . Sasnavos girininkijos anketoje užrašyto balovardžio Malkakirčių
bala b. Ss motyvacija sietina su topoobjekto eksploatacijos laiku – lie. málkakirtis ‘malkų kirtimo laikasʼ. Pastarąją motyvacijos interpretaciją paremia foninės
44

Dėl termino žr. Savukynas 1963: 238.

45

„Posesyvinius apeliatyvo kilmininko vietovardžius taip pat sunku atskirti nuo memorialinių,
nes, sakysime, Kùnigo upẽlis gali būti taip pavadintas ne todėl, jog jis tekėjo per kunigo lauką,
bet ir todėl, kad kunigas kaip nors kitaip su juo susijęs“ (Savukynas 1963: 239). Remiantis šiuo
teiginiu, helonimas Diedùko rastas rst. Brb, gali būti kvalifikuotinas ir kaip memorialinis, ir
kaip posesyvinis – vietovardžių surašymo lapų duomenys to neatskleidžia. Kitas vv. galėtų būti kvalifikuotinas kaip memorialinis, nes Gudinės k. anketos duomenimis, seniau imdavo iš čia
molį puodams dirbti, taigi galima manyti, kad toje vietoje greičiausiai puodžiaus gyventa.

46

LVŽ autorių nuomone, galimas ir kitas vv. susidarymo pamatas – pastato pavadinimas lie. būdà
(dar žr. LVŽ I 588–590), einantis pirmuoju apibrėžiančiuoju sudėtinio vandenvardžio dėmeniu.

47

Avd. užfiksuotas kitame areale, įvardijimą paliudijo Kriaunų krikšto registracijos knyga.
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žinios48: ,,Malkiniai medžiai paprastai kertami žiemą, kai mediena sausesnė
(be to, lengviau įeiti į klampaus grunto mišką, lengviau išgabenti medieną, kai
gruntas įšalęs)“49. Dėl semantikos dar plg. Jūrės girininkijos anketoje50 užfiksuotą raistavardį Malkãkirtis rst. KzR.
2.

DABAR NE VISAI AIŠKIOS MOTYVACIJOS
SUDĖTINIAI HELONIMAI.

2.1. Greičiausiai menami ar realūs tam tikrų etninių grupių atmintyje išlikę
istoriniai įvykiai fiksuojami įvardijime Liogerio balos b. Ss51, plg. lie. liogeris
‘laikina stovėjimo, buvimo vieta, paprastai palapinėse ar laikinuose pastatuose,
stovyklaʼ52 . Tokia įvardijimo interpretacija, regis, turi ir tam tikrą siužetiškumo
atspalvį, tačiau dėl jo plg. lie. leger (vo. Lägel), lẽgerė ‘maža statinaitėʼ (LKŽe),
lẽgerė (leger) ‘t. p.ʼ (Čepienė 2006: 74). Galbūt šis apeliatyvas yra tikroji balovardžio motyvacijos atrama kalboje. Dėl semantikos dar plg. tame pačiame
plote užfiksuotą sudurtinį vandenvardį Bõsiaraistis rst. Šil: lie. bõsas ‘statinė,
bačkaʼ. Pastaruoju atveju hidroobjektas buvo nominuotas dėl „išsipūtusio“ paviršiaus, o paviršiaus „pasipūtimas“ galėjęs atsirasti dėl augalų dangos ar durpių
sluoksnio (dar žr. Sviderskienė 2016: 250). Taigi Lasiškių k. anketos duomenys
vidury balos kalnelis, lyg koks pasipūtimas, išgauba, spėjamą motyvacijos paaiškinimą paremia.
Istorinių įvykių semantikai artimas atrodytų ir balovardis Razbaininkų
plynaitė b. KzR, užfiksuotas Papilvio girininkijos anketoje. Rusų toponimijos tyrėja Jelena L. Berezovič pateikia dvi vietų vardų, sietinų su šiuo apeliatyviniu asmens pavadinimu (plg. ru. разбойник ‘prk. šnek. engėjas; šnek.
nevidonas, nenaudėlis, banditas; šnek. juok. nutrūktgalvis, pramuštgalvis, padaužaʼ (RLKŽ III 543)), motyvacijos interpretacijas. Vienoje iš jų (naujausioje)
48

Dėl termino žr. Gudavičius 2007: 153–154, Гулиева 2009: 70–73.

49

Dėl pastarojo teiginio žr. https://lt.wikipedia.org/wiki/Malkos [žiūrėta 2017-04-25].

50

51

52

Šios anketos duomenys: pasakojama, kad čia buvo daug pridžiūvusių medžių, iš kur žmonės kiek norėdavo galėjo kirsti.

Regis, tas pats vv. užfiksuotas ir Sasnavos girininkijos anketoje. Čia rašoma: senovėje per karus
žmonės, namus apleidę, gyvendavę prie tų balų.

Matyt, 1863 m. sukilimas, tarpukariu dar vadintas buntmečiu, stimuliavo šį vietos vardo atsiradimą, plg. Mikalojaus Katkaus laiško Vaižgantui ištrauką: Ten buvo mūšis. Tos girios eiguliai,
pradedant nuo buntmečio, kiekvienas perduoda savo įpėdiniams žinią apie vietą stovyklos… (plačiau
žr. Mataitytė 2013: 4–11). Dėl buvusių, tam tikrų etninių grupių atmintyje išlikusių, nelaimių
fiksavimo lietuvių frazeologijoje dar žr. Jasiūnaitė 2007: 89.
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generuojamos kultūriniais-istoriniais santykiais grstos nominacijos ir motyvacijos sąsajos, iškeliamà erdvėlaikio įvykių, kaip nominacijos stimulo, reikšmė
(plačiau žr. Березович, Кучко, Сурикова 2015: 108–133). Kitas tyrėjos motyvacijos aiškinimas, papildantis pirmąjį, paremtas žodžių formų semantinės
asociacijos pamatu (dar plg. ru. apeliatyvą разбойник ir fiziografinį terminą
ru. разбой, разбойник, dėl kurio žr. toliau). Kadangi rusų toponimijos reprezentantai užfiksuoti netoli tekėjusių (tebetekančių) upių, jų nominacija, kaip
pastebi J. L. Berezovič, galėtų būti susijusi su vietos hidrografija, kuri išreiškiama fiziografiniu terminu ru. разбой, разбойник ‘участок реки, текущий
многими протоками, изобилует островами, где много отмелей, перекатов,
осередышейʼ53, reiškiančiu tam tikras upės vagos atkarpos ypatybes (plačiau žr.
Березович 2010: 200–201; 203–204).
Atliekant balovardžio Razbaininkų plynaitė b. KzR motyvacijos i š plė s t i nę
a n a l i z ę, lietuvių toponimijos kartotekoje (VK) pastebėta ir daugiau iš gyvosios kalbos užrašytų vietų vardų su struktūriškai sutampančiu pirmuoju dėmeniu ar sandu54. Toliau jie ir pateikiami: iš tiriamojo ploto užfiksuotas oronimas
Razbáininkų kálnas klv. KzR (Veiverių-Kazlų vls. Papilvio girininkijos anketos
duomenimis, plėšikų, sako, anksčiau gyventa) 55, iš kiek tolimesnių vietų – Razbãjakalnis kln. Pv (beje, struktūriškai labiausiai sutampantis su spėjamu leksiniu
motyvatoriumi56 ru. разбой), iš kitų plotų – Razbáininkų salẽlė s. Sug, Razbáininkų kelẽlis kl. Auk, Razbãjų daubà db. Slnt (taip pat plg. разбой) ir dar keletas
kitų.
Turimus kartotekos duomenis sugretinus su oficialaus spausdinto vandenvardžių šaltinio Lietuvos TSR upių ir ežerų vardynas, Lietuvos vietovardžių žodyno
deklaruojamais hidrografiniais duomenimis bei iš gyvosios kalbos užrašytais
VK liudijimais, aiškėja, kad visų minėtų toponimų aplinkoje (t a me pa č i a me
k a i me) teka upės: Razbaininkų plynaitė ir Razbáininkų kálnas KzR (Papi lv io
girininkijos anketa) – Plvė up. Plv (LUEV 125); Razbãjakalnis Pv (Laučionių
k.) – Ddelio rasto upẽlis upl. Pv (LVŽ II 245), Dryžẽlė ǁ Dryžẽlės upl. Pv (ten
pat, 331) (upeliai teka Laučionių k. teritorija); Razbáininkų salẽlė (Suginčių k.)
Sug – Daubùlis up. Sug, Daubullis up. Sug (LUEV 27), Klupis up. Sug (ten
pat, 82) (upės teka Suginčių k. teritorija); Razbáininkų kelẽlis Auk (Šadžiūnų k.) –
Milkùnka upl. Auk (upelis teka Šadžiūnų k. teritorija (VK)); Razbãjų daubà Slnt
53

Terminas užfiksuotas liaudies etnografinių terminų žodyne: Мурзаев Э. М. Словарь народных
географических терминов. Москва: Мысль, 1984, 654 c. (anot Berezovič, p. 473). Žodyno recenziją yra paskelbęs A. Vanagas (plačiau žr. Vanagas 1989: 212–214).

54

Pasitaikė ir fonetiškai varijuojančios raiškos atvejų.

55

Šis vv. pakartotinai užfiksuotas ir 1966 m. kalbinės ekspedicijos metu (dėl jo žr. VK).

56

Dėl termino žr. Блинова 2007.
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(Skaudalių k.) – Gedgaud upãlis upl. Slnt (upelis teka Skaudalių k. teritorija
(VK)). Kaip matyti iš surinktos ir pateiktos medžiagos, lietuvių toponimijos
duomenys taip pat neprieštarauja su hidrografija sietino motyvatoriaus identifikavimui57. Taigi manoma, kad etnokultūrinės informacijos įtvirtinimo vietų
varduose pavyzdžiai greičiausiai yra pseudomotyvacijos liudininkai.
2.2. Gyvojoje kalboje užfiksuota vandenvardžio forma Sidabrnių balà b.
Ldvn (Paželsvių k. anketa) galėjo susidaryti žodžių formų semantinės asociacijos pamatu: sidabrniai – sidabriniai pinigai, vertybės58. Tačiau hidroobjektas
greičiausiai nominuotas dėl tam tikrų jo dugno ir vandens ypatybių: šviesaus
(smėlėto) dugno bei švaraus ir skaidraus balos vandens59. Taigi realiai reprezentuojamą vardo turinį atitinka priesagos vedinys Sidabrniai b. Ldvn: lie. sidãb
ras ‘brangusis, nerūdijantis baltas metalas (Ag)ʼ. Dėl semantikos plg. tame pačiame plote užfiksuotą sandūros būdu padarytą vandenvardį Cidabrabalė b. Brb:
lie. cidãbras ‘sidabrasʼ, taip pat metaforiškai nominuotą paga l h id ro objek to
v a nden s y pat yb ę (dėl vandens skaidrumo) 60.
2.3. Metaforiškai dėl hidroobjekto apaug i mo men k a i s ajer a i s nominuota bala Vėversiùko baláitė b. Lbv. Visame Lietuvos plote paplitusio paukštelio (LKŽe duomenimis, vėversỹs = vieversỹs ‘žvirblinių būrio vieversių šeimos
paukštis giesmininkasʼ) tam tikra ypatybė – menkumas (plg. Vieversỹs mažukas tokis, gieda pavasarį (Dv)) – nominacijos procese perkelta šalia hidroob
jekto augusių augalų – kalavijų (kalavjas ‘pelkių, ežerų, upių augalas panašiais
į kalaviją lapais, ajeras (Acorus calamus)ʼ) – požymiui (iš)reikšti. „Palyginimų
žodyno“ duomenimis, kaip (kai) vieversia: Rugiai esti kaip vieversiai (smulkūs, reti) 61, dar plg. sakinį, iš gyvosios kalbos užfiksuotą tame pačiame areale:
Plaukai buvo kai vieversio (menki, ploni), kai gimė (Vs). Šią motyvacijos interpretaciją paremia Makauskų k. anketos duomenys – [bala] apaugus taip vadinamais kalavijais62 . Taigi vietos vardo realiai reprezentuojama reikšmė – ajerais,
57

Kadangi tiriamąjį plotą tarpukario laikotarpiu galima apibūdinti kaip tautiškai mišrią terpę
(1923 m. visuotinio gyventojų surašymo duomenimis, Marijampolės apskrityje be lietuvių
(87,92 %), gyveno 3,42 % vokiečių, 1,31 % lenkų ir kt. (dėl šių duomenų dar žr. Subačius 2009:
228)), spėjamas su hidrografija sietinas terminas galėtų priklausyti skolintajai leksikai.

58

Dėl vandenų vardų pseudomotyvatorių, sietinų su pinigais, rusų toponimijoje žr. Березович
2010: 200–201.

59

Rusų toponimijos tyrimuose pateikiama analogiška vandenų vardų motyvacijos interpretacija
(plačiau žr. ten pat).

60

Dėl pastarojo balovardžio motyvacijos dar žr. Sviderskienė 2016: 253.

61

Žr. http://lkiis.lki.lt/palyginimu;jsessionid=7A915DD336B6718C1189DBE0D03396F9 [žiūrėta 2017-09-04].

62

Dar plg. tiriamame plote užfiksuotą pasakymą Reikia išpjauti kalavijus iš balaitės (Šil).
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dėl menkumo vadinamais vieversiais, apaugusi bala. Reikšmės paaiškinimas
atskleidžia vandenvardžio raiškos Vėversiùko baláitė neatitikimą 63. Šios formos
atsiradimą gyvojoje kalboje nulėmė baltų kalbose gyvo vardo kilmininko, kuriuo gali būti pasakomas kiekvienas vietos vardas 64, aplinkybė. Kaip parodė
atlikta detali pastarojo helonimo motyvacijos analizė, realiai reprezentuojamą
vardo turinį atitinka priesagos vedinys Vėversiukas b. Lbv. Dėl semantikos palyginimui pasitelkus kitame areale užfiksuotą priesaginį žemėvardį Vieversytė
ž. Gdž 65, patvirtinama gyvojoje kalboje galėjusios funkcionuoti vandenvardžio
lyties Vėversiukas galimybė ir išryškinama v a rdo, k a ip ž en k lo, for mo s i r
t u r i n io v ienovė.
2.3. Tiriamame plote užfiksuotas dar vienas įvardijimas, keliantis abejonių,
interpretuojant jo motyvaciją – Káulinis rastas b. Šil. Remiantis informantų
liudijimais, užfiksuotais Mikališkio girininkijos anketoje, bala, apsupta sausumos, galima manyti, kad hidroobjektas greičiausiai buvo nedidelės apimties,
taigi įvardytojas, remdamasis rega, jį galėjo identifikuoti supančios mikroaplinkos atžvilgiu66. Siekiant argumentuotai paaiškinti, koks vietos požymis lėmė
šį įvardijimą, atsakymo ieškota ir kitų arealų iš gyvosios kalbos užrašytoje toponiminėje medžiagoje. Rastas Panevėžio aps. Krekenavos vls. Stukų k. anketoje užfiksuotas balovardis Káulinė b. Krkn. Anketos „Žemės paviršiaus rūšis,
išvaizda, kokybė“ skiltyje rašoma: kelmuota bala prie Stukų miško. Daugiau […]
(neįskaitomas žodis) pailga. Iš pateiktos informacijos galima spręsti, kad šis hidroobjektas buvo nominuotas dėl formos67. Taigi spėjamai galima manyti, kad
ir tiriamojo ploto hidroobjektas taip pat galėjo būti nominuotas dėl formos (dar
plg. tiriamame plote užfiksuotą priesaginį balovardį Káulinė b. KzR68).
Žodžių formų semantinės asociacijos pamatu gyvojoje kalboje galėjo atsirasti siejimų su tose vietose randamais kaulais. Pavyzdžiui, minėtos Stukų k.
anketos „Pastabų“ skiltyje rašoma, kad seniau toj baloj nudvėsusius ar papjautus
arklius užkasdavo.
63

Atkreiptinas dėmesys ir į mažybinę sudėtinio vietos vardo pirmojo dėmens formą.

64

Dar žr. Savukynas 1963: 235.

65

VK duomenimis, vv. užrašytas Kėdainių aps. Gudžiūnų vls. Pilėnų dv. anketoje (1936 m.).

66

Straipsnio autorė dėkoja slaptajam recenzentui už pastabą, kad bala ‘vieta, apsupta sausumosʼ
yra bet kuriuo atveju – vandeningą vietą visada supa sausuma. Be to, ir už vandenvardžio motyvacijos interpretaciją „neatmestina galimybė kad Káulinis rastas yra vieta, kurioje randama
kaulų“.

67

Dar plg. VK užfiksuotus žemėvardžius: Kškiakaulis dr. Rim (1966 m. užrašė kalbininkas K. Eigminas), Nugarkaulis kln. Mlt (1935 m. Žemės vardų anketa), kurie greičiausiai taip pat buvo
nominuoti dėl topoobjekto formos.

68

Runkių girininkijos anketoje papildomos informacijos neužfiksuota.
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2.4. Ne visai aiškūs veiksniai, inspiravę dar vieno vandenvardžio atsiradimą: Samanýno rastas rst. Brb: lie. samanýnas ‘samanų priaugusi vietaʼ, dėl
semantikos plg. kitus sandūros būdu padarytus vandenvardžius, užfiksuotus tiriamame areale: Samanýnraistis rst. Dg, Samanýnpelkė plk. Smln (dėl jų žr. VK).
Tiksliai pasakyti, ar šlapios vietos buvo nominuotos dėl lokaliai susisiekiančios
vietos, kurioje buvo priaugę tam tikros rūšies augalų, t. y. samanų, ar raisto užimama vieta ir buvo ta, samanų priaugusi, vieta, samanynas (Samanýnas rst. Brb
?), vertinant iš šių dienų pozicijų, sunku. Turimi duomenys liudija galimos ir
vienos, ir kitos vandenvardžio motyvacijos interpretacijos naudai. LKŽe duomenimis, iš gyvosios kalbos tiriamame areale užfiksuotas apeliatyvo samanýnas
vartosenos atvejis Tam paraisty vieni samanyna […] (Pv) liudytų, kad samanyno
buvimo vieta nurodoma raisto atžvilgiu (paraisty), taigi ir raisto buvimo vieta
greičiausiai galėtų būti identifikuojama samanyno atžvilgiu. Tačiau iš gyvosios kalbos tiriamame areale užfiksuoti hidroobjektų įvardijimai Samanýnas
plk. Lp (1975 m.); rst. Šlvn (1988 m.), rst. Ktv (1986 m.) 69 liudija raistavardžio
Samanýnas buvimo galimybę.
3.

IŠVADOS

3.1. Nustatyta, kad tirtame plote vyrauja sudėtiniai įvardijimai, reiškiantys
hidroobjekto padėtį, vietą erdvėje – 30 vnt. (40 proc.). Nominuojama orientuojantis į lokaliai susisiekiančius topoobjektus: vandenvardžius, gyvenamąsias
vietas, ypač žemėvardžius9; pastatus (daržines, gonkus, kukneles, lieptus), medį
(ąžuolą) ir į kitas žemės paviršiaus vietas (kamšą, lūgą, pušyną ir kt.). Įvardijimas pagal hidroobjektų išsidėstymą vienas kito atžvilgiu užfiksuotas vienas
(Retos balaitės b. Brb). Tai leidžia teigti, kad didesnė dalis sudėjimo būdu padaromų helonimų individo sąmonėje yra supančios topografinės, geografinės,
kultūrinės realybės atspindys.
Tirtų hidroobjektų ypatybes reiškia 26 helonimai (36 proc.). Įvardijant labiausiai detalizuojamas hidroobjekto dugno paviršius3 (dugno paviršiaus kokybė
(šlynės), jo fizinės ypatybės (klampumas), nutolimas, ėjimas nuo paviršiaus žemyn
(gilumas)) ir hidroobjekto vandens kiekis5 (hidroobjekto vandens gausumas3 bei
jo nebuvimas2). Įvardijama ir pagal kitas hidroobjektų ypatybes: pagal būdingą
vietos ypatybę4, pagal augalus4 ir gyvūnus (paukščius) 4, pagal tai, ko yra / randama šlapiose vietose2 , pagal hidroobjekto gabaritiškumą ir pan. Tai parodo, kas
69

Informanto liudijimu, labai gilus, apaugęs krūmais, tiesiog prieiti sunku. Viduryje raisto auga
samanos.
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labiausiai pritraukia įvardytojo dėmesį padarant sudėjimo būdu vandenų vardus
tiriamame plote.
Įvardijimų pagal santykį su asmeniu fiksuojama 17 (24 proc.). Absoliučią
daugumą sudaro nuosavybės santykius reiškiantys įvardijimai. Nominacijos
ãtrama pasirinkti asmenvardžiai atspindi mišrią tiriamojo ploto tautinę terpę.
Pasitaikė ir vandenvardžio formoje Gidžiūno balaitė (K ro s no s vls.) užfiksuotas mūsų dienų nepasiekęs asmenvardis *Gidžiūnas, išlikęs K ro s no s parapijos
K ro s no s bažnytinėje knygoje Katarzyna Gidžunas (1873 m.).
Sudėtinių (kaip ir sudurtinių) helonimų analizė leidžia atsargiai konstatuoti
pastebėtą aktyvesnį antroponimų panaudojimą helonimų nominacijos procese,
nei upių ir ežerų nominacijos atvejais. Šio teiginio patvirtinimui ar paneigimui
reikalingos išsamesnės savõs (lietuvių) helonimijos studijos.
Pagal naudojimo(si) laiką nominuotas vienas hidroobjektas (Malkakirčių bala b. Ss).
3.2. Metaforiniai vandenvardžiai, nors ir fragmentiškai, bet skirtingai atskleidžia tirto ploto kalbinės bendruomenės atstovo hidroobjektų suvokimą.
Toponominacijos procese įvardijant objekto, kaip vietos, tikslinę sritį, vartojamos skirtingos ištakos sritys: pãtapas, patãpas (potvynis) – hidroobjekto vandens kiekiui žymėti (Patapų balaitė b. Krsn), sidãbras – skaidriam hidroobjekto
vandeniui žymėti (Sidabrniai b. Ldvn). Gyvojoje kalboje užfiksuota vandenvardžio forma Sidabrnių balà b. Ldvn galėjo susidaryti žodžių formų semantinės
asociacijos pamatu (sidabrniai – sidabriniai pinigai, vertybės).
Vietų vardų „kūrėjo“ erdvinės visumos ir dalies suvokimą bei polinkį konkretizuoti iliustruoja tyrimo metu išryškėjusi m i k ro si s tem a Lančkavà (b.
KzR) – Lančkavõs Kója (pln. KzR).
Dėl tarpukario kaimo bendruomenės uždarumo, konservatyvumo, savos tapatybės sureikšminimo, regis, būta bandymų atgaivinti ir toponimijoje įtvirtinti
prisiminimus apie tautos praeitį. Šie bandymai „nusėdo“ jos vienetuose Liogerio
balos b. Ss, Razbaininkų plynaitė b. KzR (pseudomotyvatoriai liogeris, razbaininkas), tokiu būdu atskleisdami etninės bendruomenės kultūrinius prioritetus.
Helonimų Vėversiùkas b. Lbv (patikslinta vv. lytis iš Vėversiùko baláitė b. Lbv)
ir Velni baláitė b. Brb motyvacija paremta įvardijančių realijų (paukščio, mitinės būtybės) vertinamųjų požymių perkėlimu šalia hidroobjekto augusių augalų ir hidroobjekto vertinimui (iš)reikšti. Vėversys (= vieversys) reprezentuoja
menkumą, velniai – nenaudingumą žmogiškosioms reikmėms. Pastarasis vertinimas
paremtas etnosąmonės stereotipų. Abu hidroobjektų įvardijimai informatyvūs
etnokultūriniu požiūriu.
Pastebėtoji etnokultūrinės informacijos įtvirtinimo vietų varduose ypatybė
skatina tolesnes toponominacijos studijas, atskleidžiančias vietų varduose sukauptą tautinių (kultūrinių) požymių inventorių, išryškinančių vienos ar kitos
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vietos ypatybės tipiškiausius reiškėjus (reprezentantus). Kadangi paaiškinant
vandenvardžių (kaip ir kitų vietovardžių) motyvaciją, atsiskleidžia ir vertinamosios įvardytojo intencijos, gauti lietuvių onomastikono tyrimų rezultatai galėtų būti įtraukti į kalbos aksiologijos tyrimų lauką.
OBJ E K T Ų N UORODŲ I R K I T I S U T RU M PI N I M A I

mš. – miškas
plk. – pelkė, pelkėta vieta
prk. - perkeltine reikšme
pv. – pieva
pvd. – pavardė
rst. – raistas
s. – sala
vls. – valsčius
vv. – vietovardis
ž. – žemė

ank. – anketa
aps – apskritis
avd. – asmenvardis
b. – bala
db. – dauba
dv. – dvaras
gir. – girininkija
int. – intakas
kl. – kelias
kln. – kalnas
klv. – kalva

LOK A L I Z ACI JO S N UORODŲ S U T RU M PI N I M A I

Auk – Aukštãdvaris (Aukštdvarỹs)
(Trãkų r.)
Brb – Balbiẽriškis (Prenų r.)
Dg – Daũgai (Alytaũs r.)
Gdl – Gudẽliai (Marijámpolės sav.
ter.)
Gdž – Gudžinai (Kėdáinių r.)
Igl – Igliškliai (Marijámpolės sav.
ter.)
Klvr – Kalvarijà (Marijámpolės sav.
ter.)
Ktv – Kietãviškės (Kaišiadori r.)
KzR – Kazl Rūdà
Lbv – Liubãvas (Kalvarjos sav. ter.)
Ldvn – Liudvinãvas (Marijámpolės
sav. ter.)

Lp –

Mrj –
Pkn –
Plv –
Prn –
Pv –
Slnt –
Smln –
Ss –
Sug –
Šil –
Šlvn –
Vv –
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Léipalingis (Drùskininkų sav.
ter.)
Marijámpolė
Pakúonis (Prenų r.)
Plviškiai (Vilkavškio r.)
Prenai
Pivašinai (Alytaũs r.)
Salanta (Kretingõs r.)
Smaliniñkai (Jùrbarko r.)
Sasnavà (Marijámpolės sav.
ter.)
Sugiñčiai (Moltų r.)
Šilavótas (Prenų r.)
Šlavañtai (Lazdjų r.)
Veiveria (Prenų r.)
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Motivation of Composite Helonyms
of Marijampolė County
S U M M A RY
As a continuity of the analysis of toponymization of hydronyms from a single admini
strative unit (Marijampolė County) recorded in the interwar period, the article provides
an in-depth analysis of the motivation of helonyms formed by means of compositing.
After the available division of compound toponyms into genitive and qualifying toponyms (according to Vanagas) was corrected by dividing them into compound toponyms
in agreement and in non-agreement (according to Savukynas), the latter were evaluated
in a complex manner: from a derivational and semantic perspective, taking into account
the background information of the period in question and referring to additional data of
the interwar questionnaires recording the factors of nomination and the outcomes of the
communicative activity of linguistic community members which helped to find out the
actually represented content of hydronyms and pseudomotivation.
The analysis showed the uneven structure of composite hydronyms and different syntactic connections between the components of a binary nomination; in the process of
nomination the lexical inventory reflects the direction of thought of a linguistic community member in a certain ethic field in the selection of the feature of motivation and
communicative intentions. All that is closely linked to the name-giver’s reality, his/her
knowledge and awareness as well as ethnic (national) consciousness.
The research determined the tendencies of nomination of compound helonyms (1). The
area in question is dominated by the nominations expressing the position of the hydroobject, its place in space (40 per cent). The objects are nominated with a focus on the locally connecting land names and other places and buildings located on the land surface. It
shows that the helonyms formed by means of compositing are a reflection of the surrounding topographical, geographical and cultural reality in the individual’s consciousness.
The peculiarities of hydroobjects are expressed by 36 per cent of hydronyms. The
hydroobject’s bottom surface (its quality (clay-covered area), physical properties (viscosity),
remoteness, going from the surface downwards (depth) and the amount of water in the hydroobject (plenty of water and its absence) are most commonly reflected in nominations. Hydroobjects are also named for other properties: plants, animals (birds), for what is (found) in
wet places, the voluminosity of the hydroobject, etc. It shows what draws the name-giver’s
attention in compounding the hydronyms in the area in question.
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The nominations based on the relationship with a person account for 24 per cent. They
are prevailed by the nominations expressing the relations of ownership. The personal
names on which the nomination is based reflect the mixed ethnic environment in the area
under analysis.
(2) Metaphorical hydronyms reveal how a linguistic community member in this area
perceives the small hydroobjects. When designating the target domain of the hydroobject
as a place, different source domains are selected in the process of nomination: pãtapas,
patãpas (flood) – to denote the amount of water in the hydroobject (Patapų balaitė b. Krsn);
sidãbras – to denote the hydroobject’s transparent water (Sidabrniai b. Ldvn). The hydronym form Sidabrnių balà b. Ldvn recorded in the living language could have originated on
the basis of the semantic association of word forms (sidabrniai – silver money, valuables).
(3) The name-giver’s conception of the spatial whole and part and the tendency to concretise is illustrated by the microsystem which became apparent in the research Lančkavà (b.
KzR) – Lančkavõs Kója (pln. KzR). (4) The ethnic community’s cultural priorities reveal
in the attempts to revive and consolidate the memories of the past of the nation which
are established in the form of the pseudomotivators liogeris and razbaininkas in such units
of own toponymy as Liogerio balos b. Ss and Razbaininkų plynaitė b. KzR. (5) The nominations Vėversiùkas b. Lbv (the place-name form is modified from Vėversiùko baláitė) and
Velni baláitė b. Brb are informative in ethnic-cultural terms. Their motivation is based
on the transfer of the evaluative features of the nominating realia (bird, mythical creature)
to express the evaluation of the plants growing next to the hydroobject (calamus) and the
hydroobject itself. Vėversys (= vieversys, ‘lark’) represents smallness; velnias (velniai, ‘devil’)
represents uselessness for human needs. The latter evaluation is based on the stereotypes of
ethnic consciousness.
The analysis of the motivation of compound helonyms revealed that the onyms in
question are not only a reflection of the surrounding geographical and topographical reali
ty in the individual’s consciousness. They also reflect the cultural priorities and axiological indicators of the ethnic community.
Įteikta 2017 m. spalio 3 d.
DA L I A S V I DE R SK I E N Ė
Lietuvių kalbos institutas
Petro Vileišio g. 5, LT–10308 Vilnius, Lietuva
dalia.sviderskiene@lki.lt
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L ie t uv ių k a lb o s i n s t it ut a s
Mok s l i n ių t y r i mų k r y p t y s : leksikologija, skoliniai,
leksikografija, etimologija, kalbos istorija, raštija.

HOMONIMAI LIETUVIŲ
KALBOS ŽODYNUOSE
Homonyms in the Dictionaries of the
Lithuanian Language
A NOTACI JA
Straipsnyje nagrinėjami Lietuvių kalbos žodyne (LKŽ, LKŽe), Jokūbo Brodovskio žodyne esantys daugiausia etimologiniai homonimai, atsiradę dėl žodžių skolinimosi iš kitų
kalbų, kurie žodyno straipsniuose nėra pateikiami kaip homonimai. Kai kurie skoliniai supanašėja su lietuvių kalboje esančiu žodžiu, turinčiu kitokią reikšmę, tačiau tie žodžiai yra
skirtingos kilmės ir reikšmės, todėl būtina juos rašyti atskiruose straipsniuose. 2009 m. išleistame Jokūbo Brodovskio rankraštinio XVIII a. žodyno Lexicon Germanico=Lithvanicum
et Lithvanico=Germanicum III žodžių indekse taip pat yra neatskirtų homonimų. Straipsnyje pateikiama naujų homonimų, nesančių LKŽ, LKŽe.
E S M I N I A I Ž O DŽ I A I : leksikos homonimai, germanizmai, Rytų Prūsijos žodynai,
leksikografija.
A N NOTAT ION
The article analyses the predominantly etymological homonyms found in The Dictiona
ry of the Lithuanian Language (LKŽ, LKŽe) and Jokūbas Brodovskis’ Dictionary, which
originated due to the borrowing of words from other languages and which are not presented as homonyms in the dictionary entries. Certain borrowings become similar to the
word in Lithuanian having a different meaning, but these words have a different origin
and meaning and should therefore appear in different entries. The index of Jokūbas Brodovskis’ 18 th century manuscript dictionary Lexicon Germanico=Lithvanicum et Lithvanico=Germanicum III published in 2009 also contains unseparated homonyms. The article
provides new homonyms not available in LKŽ, LKŽe.
K E Y WO R D S : lexical homonyms, Germanisms, East Prussian dictionaries,
lexicography.
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ĮVADAS
Senovės graikų filosofas Aristotelis savo Kategorijose pirmasis paminėjo homonimo terminą. Jis rašė: „Vienvardžiais (homōnyma) vadinami tie dalykai,
kurie turi tą patį pavadinimą, o tą patį pavadinimą atitinkantį esmės apibrėžimą – skirtingą“ (Aristotelis 1990: 5). Lietuvių kalbos homonimus tyrė Vincas
Urbutis filologijos mokslų kandidato disertacijoje Lietuvių kalbos leksikos homonimų susidarymo būdai, 1955 m., 251 p. Lietuvių kalbininkų homonimų apibrėžimai yra šie: leksikos homonimai yra vienodai tariami žodžiai (Urbutis 1955:
41; Jakaitienė 2005, 257); homonimai (gr. homós ‘tas pats, vienodas’ ir ónoma
‘vardas‘) yra žodžiai, turintys tą pačią fonetinę išraišką ir visiškai skirtingas
reikšmes (Jakaitienė 1980: 42); tai žodžiai, turintys vienodą garsinę struktūrą, bet skirtingą leksinę reikšmę (Palionis 1985: 182). Lietuvių kalbos tikrųjų
homonimų vartoseną ir semantinės struktūros pokyčius tyrė Rita Mikelionytė
(Mikelionytė 2016: 13). Taigi homonimai yra vienodai tariami žodžiai, esantys
skirtingos prasmės, reikšmės ir dažnai skirtingos kilmės. Be to, ne visi žodžiai,
turintys skirtingą reikšmę, yra homonimai. Tikraisiais homonimais laikomi žodžiai, kurių visos gramatinės formos fonetiškai sutampa. Homonimai susidaro:
1) dėl fonetinės kalbos sistemos kitimo (etimologiniai, istoriniai); 2) dėl naujų
žodžių darybos (darybiniai); 3) dėl semantinių žodžių pakitimų, žodžių reikšmių nutolimo (semantiniai); 4) dėl žodžių skolinimosi iš kitų kalbų. Skoliniai,
atėję iš įvairių kalbų ar tarmių, prisitaiko prie lietuvių kalbos fonetikos ir gramatikos dėsnių, todėl supanašėja su lietuvių kalboje esančiu žodžiu, turinčiu
kitokią reikšmę. Pagal kilmę homonimai skirstomi į vienakilmius (homogeninius) ir įvairiakilmius (heterogeninius). Homonimai pagal jų susidarymo būdus skirstomi į tris tipus: etimologinius (1, 4), darybinius (2) ir semantinius (3).
Homonimijos ir polisemijos problemoms tirti taikoma komponentinė žodžių
analizė, distribucinė analizė, derivacinės analizės metodas (Jakaitienė 1980:
42–48). Sąvokos homonimija ir polisemija yra susijusios. Jeigu daugiareikšmis
žodis turi bendrą etimologinę šaknį, tai jis yra ne homonimas, bet daugiareikšmis žodis. Per ilgą laiką žodžio reikšmės gali atsiskirti, tuomet atsiranda keli
žodžiai. Homonimai atsiranda ir dėl metaforinio žodžio vartojimo, kai žodžiai
įgyja perkeltines reikšmes.
Šio straipsnio tikslas yra pateikti LKŽ, LKŽe, Jokūbo Brodovskio žodyno III
tomo žodžių indekse pastebėtus homonimus, kurie minėtuose darbuose nėra
laikomi homonimais. Uždavinys: nurodyti ne tik žodžių reikšmes, bet ir, remiantis istoriniu lyginamuoju, fonetiniu, kitais filologiniais metodais, išaiškinti homonimų kilmę, ypač skolinių. Remiamasi etimologiniais žodynais, naujais darbais skolinių kilmės klausimais. Tiriami skolinių pamatiniai žodžiai, iš
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kurių jie kilo, nurodoma pirminė žodžių kilmė. Homonimų išaiškinimas yra
svarbus leksikografijai, žodynų rašymui.

I. NEATSKIRTI HOMONIMAI LIETUVIŲ
KALBOS ŽODYNE (LKŽ, LKŽe)
Pastebėta, kad LKŽ, LKŽe kai kurie homonimai pateikiami viename žodyno straipsnyje. Homonimus, kurie yra skirtingos kilmės ir reikšmės, būtina atskirti. Taigi straipsnyje nagrinėjami Lietuvių kalbos žodyne (LKŽ ir LKŽe),
J. Brodovskio žodyne šio straipsnio autorės pastebėti nepažymėti, neatskirti
leksiniai homonimai, atsiradę daugiausia dėl žodžių skolinimosi iš kitų kalbų.
Straipsnyje pateikiama žodžių nuorodų iš Jono Bretkūno Biblijos, Prūsijos žodynų ir tarmių, gyvosios kalbos, kurių nėra Lietuvių kalbos žodyne. Daugumos
homonimų abu žodžiai kilo iš germanų kalbų, keli susidarė iš lietuviško žodžio
ir germanizmo, lietuviško žodžio ir slavizmo, vienas – iš lietuviško žodžio ir
hibrido, vienas iš germanizmo ir turkų, totorių kalbos žodžio.

1. ETIMOLOGINIAI HOMONIMAI
Dauguma čia nagrinėjamų etimologinių homonimų susidarė dėl žodžių skolinimosi iš germanų kalbų, daugiausia Rytų Prūsijos vokiečių dialektų; jų abu
žodžiai yra germanizmai. Dalis jų pateko į lietuvių kalbą per slavų, kitas kalbas. Homonimas 1 tūtà ‘vamzdis; vamzdžio formos detalė ir kt.’ yra vokiečių
žemaičių kilmės žodis, o 2 tūtà ‘tùto medis (šilkmedis)’ yra turkų, totorių kilmės žodis. Keli homonimai susidarė iš lietuviško žodžio ir germanizmo. Vienas
atsirado iš dviejų lietuviškų žodžių dėl fonetinio pakitimo. Šiame straipsnyje
pateikiami homonimai yra ne tik skirtingų reikšmių, bet ir kilę iš skirtingų
pamatinių žodžių. Daugiausia homonimų randama tarmėse ir raštuose, Rytų
Prūsijos žodynuose nuo XIX a. XVII a. susidarė 1 štãras zool. ‘čiurlys; urvinė
kregždė’ ir 2 štãras ‘žiurkėnas‘; 1 šinà ‘ratlankis, rato apkaustas’ ir 2 šinà ‘meldas,
nendrė‘, XVIII a. – 1 šnýpkė ‘uostomasis tabakas’ ir 2 šnýpkė ‘sprigtas‘.
a) Abu žodžiai yra skoliniai, germanizmai:
1 ãkas sm. (4) ‘įrankis kaupti’ N 2, K, Alm 23, KŽ, NmŽ, Ktč, Vn; pasiskolintas
iš Prūsijos vokiečių hâk ‘kirtiklis, kauptukas’ (Alm (PrW)), Hacke ‘įrankis
žolėms iškapoti, kaplys, kauptukas‘; plg. v.v.a. hacke, n.v.a. Hacke f. ‘kirtiklis,
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kauptukas’ (R II 187, 214), sietiną su vok. hacken ‘kirsti, kapoti; kapliuoti,
kaupti’ (Kluge 2002: 381);
2 ãkas sm. (4) ‘užutėkis, užtakis’ A 1885, 111; dėl kilmės plg. Pr.v.ž. Hake (a=å)
m. ‘iškyšulys, ragas; ilga siaura sekluma, einanti nuo kranto iškyšuliu iki
įlankos‘, ol. hoek (Fr I 267), v.v.ž. hôk, huk ‘kampas, kampelis (vieta); ragas,
iškyšulys’ (MndW II 283–284), dan. huk ‘kampas, įlanka, nerija‘, šv. huk,
norv. dial. Huck ‘žemės iškyšulys’ (Falk I 427), šv. tarmėse hōk ‘kampas, išsikišimas, iškyšulys‘, n.v.a. Haken m. ‘kablys’ (Kluge 2002: 384); v.v.ž. hage,
age ‘smaigalys’ (MndW II 173); lot. acus f. ‘smaigalys‘; l. hok. Plg. dar okas1,
užokis.
1 bliózė sf. (1) 1. ‘pūslė’ KŽ, ZŠŽ (Snt), Vlkš. 2. ‘maišelis tabakui, makas’ J, JD
1289, K. Būg II 44, KŽ, ZŠŽ (Snt, Nm, Ssr, Šk), Gž, Gs. 3. ‘pailga piniginė,
uždarant užsukama dviem suktais ragučiais’ Gl. 4. ‘susmukėlė’ Klp, Plv. 5.
scrotum ZŠŽ (Ssr). 6. menk. ‘srėbtuvė, veidas, burna’ ZŠŽ (Šk). 7. ‘prasta,
netikusi kumelė’ ZŠŽ (Šk) < Rytų Pr.v. blōz ‘pūslė; pypkė; indas’ (Ziesemer
I 630); plg. n.v.a. Blase f. ‘pūslė‘, v.v.a. blāse, s.v.a. blāsa f., n.nl. blaas; → vok.
blasen ‘pūsti’ (Kluge 2002: 129); v.v.ž. blase ‘pūslė, piniginė’ (MndW I 352);
2 bliózė sf. (1) ‘liemenė’ Klvr, Mrj; dėl kilmės plg. n.v.a. Bluse f. ‘palaidinė (moteriška)’ iš pranc. blouse; n.nl. blouse, n.ang. blouse; galbūt pranc. žodis kilo
iš ankstyv. romanų *bullosa ‘rutuliškas’ kaip pašiepiamas valstiečių aprangos
pavadinimas (arba sietinas su bulla = pulla ‘gedulo rūbas’ (Kluge 2002: 135);
n.l. bluza ‘viršutinė moterų palaidinė (ppr. darbo drabužis)’ < pranc. blouse
‘palaidinė; ilgas platus drabužis ir kt.‘, iš v.lot. pelusia ‘drabužis iš Peluzijos
(Egipto miesto)’ (LKPŽ 2016: 236–237).
1 blõkis sm. 1. ‘šiaudų pintinė duonkepei, langams, daigynui dengti, kojoms
šluostyti ir kt.’ Brž. 2. ‘keptas paplotis (?)’ LV I 311; dėl kilmės plg. v.ž. flāk
‘pintas daiktas‘, v.v.ž. vlake ‘viskas, kas nupinta iš šakų, pintas daiktas’ (MndW V 265); la. blāķis ‘šiaudų demblys, plaušinis’ kilo iš v.ž. flāk ‘pintas daiktas, džiovykla’ (Sehwers 1953: 13–14); got. flahta ‘(plaukų) kasa‘; → vok.
flechten ‘pinti’ (Kluge 2002: 299); n.v.a. Flechtwerk ‘pintas daiktas‘. Vidurinėje vokiečių žemaičių tarmėje v (w) buvo keičiamas į b (MndW V 188);
2 blõkis sm. ‘dėmė (drabužių, kūno)’ TP 1881, 12, Klp < Pr.v. Plack ‘t. p.’ (Fr II
151); plg. v.v.ž. vlacke, vlecke (MndW V 264), plack(e) ‘dėmė’ (MndW III 334),
v.v.a. placke, v.nl. plac(ke), n.v.a. Placken m. ‘dėmė’ (Kluge 2002: 705), n.v.a.
Fleck ‘dėmė‘. Tiuringų ir pietų saksų tarmėse priebalsiai p ir b buvo visiškai
sutapę (Prellwitz 1894: 51; Paul 1956: 261). Plg. dar blekis2 .
1

2

okas sm. ‘sekluma upėje, nuslūgus vandeniui, virstanti salele’ J, KŽ, Vl, Zp, Šlč; ùžokis sm. (1)
‘upės atšaka už seklumos, už oko’ J; darinys iš okas ir liet. praef. už-.
blkis sm. (2) ‘dėmė drabužyje’ Akm, Lž, Krtn < vok. Fleck ‘dėmė‘.
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1 klùmpė sf. (1) 1. ‘iš medžio išskaptuotas autuvas; kurpė su mediniu padu’ R II
209, MŽ II 279, K. Donel, N 220, K, BsMt I 47, KlvD 107, Žem, P. Cvir,
A. Vien, A. Vencl, Alm 69, FrnW, ZŠŽ (Grš, Snt, Ssr, Slv), KzRŽ, Vv, Eiš,
Mrj, Krtv, Dkš, Pnd, Gs. 2. menk. ‘laisvoko elgesio moters pravardžiavimas’
rš. ◊ iš klùmpių iškristi, išvirsti ‘labai nuvargti, apsirgti’ Pjv, ‘pasigerti’ Gs; iš
klúmpių vest ‘atleisti iš užimamų pareigų’ ZŠŽ (Šk); ‘stengtis nugalėti, priveikti’ ZŠŽ (Grš); ‘stiprus (apie svaigųjį gėrimą)’ ZŠŽ (Grš); į klùmpę suvaryti ‘suriesti, priveikti ginčuose’ Tl; iš klùmpių iškelti, išversti ‘užmušti, nužudyti’ Vrn, Pg; klùmpes sunešti ‘susituokti’ Msn; klumpių sunešimas ‘pokylis,
pažmonys, suėjimas, pasišokimas, vakarojimas’ ZŠŽ (Šk, Lkš), Alk, Dkš,
Vlkv; klúmpes sumèst ‘susituokti’ ZŠŽ (Br); klúmpes užmèst ant aũkšto ‘mirti’
ZŠŽ (Br) < Pr.v. Klumpe m., f. ‘medinis batas, išdrožtas iš vieno gabalo’ (Fr I
383), v.v.ž. klumpe, klompe ‘mediniai batai’ (MndW II 493); v.nl. clompe; n.v.a.
Klumpe XVI a. kilo iš v.ž. (Kluge 2002: 500); plg. la. klumpas ‘mediniai batai’
iš v.ž. klumpen ‘t. p.’ (Sehwers 1953: 52), la. klumbas pl.; l. kłumpie;
2 klùmpė sf. (1) bot. ‘tokios rūšies burokas’ LC 1884, 14; → klumbėrė sf. (1)
‘bulvė’ [K], Alm 69 < n.v.a. Grundbirne ‘bulvė’ tarminės formos (Alm 69;
Grimm IX 761, 57); plg. Pr.v. Klumpe (Lex 54a; C I 1082) ‘gabalas, grumstas’
ir v.v.a. bir(e), n.v.a. Birne ‘kriaušė’ (Kluge 2002: 126).
1 mãdaras sm. (3b) Kv ‘skystas purvas’ K.Donel, V.Myk-Put, Alm 83, FrnW; plg.
Pr.v. Modder m. ‘puvėsiai, pelėsiai, dumblas, mauras; purvas; pelkė, liūnas,
klampynė, gatvės purvas’ (Fr II 68), v.v.ž. modder ‘pelėsiai, dumblas, mauras’
(MndW III 106); n.v.a. Moder m. ‘pelėsiai, puvėsiai, plėkai‘, vėlyv. v.v.a. moder iš v.v.ž.; nl. modder, moder; pirmiausia užfiksuotas XIV a. vidurio vokiečių tarmėje reikšme ‘puvėsiai, pelėsiai, purvas‘, vėliau ‘pelkė, liūnas; gleivės,
purvas (gatvėse)’ (Grimm XII 2442, 68; Kluge 2002: 626); la. tarm. mãdaras
‘purvas’ (Karulis I 556–557). Kazimieras Būga mãdaras ‘skystas purvas’ laiko
lietuvišku žodžiu ir sieja su latvių madēre (Alm 83; FrnW I 394).
2 mãdaras sm. (3b) K, BŽ 464 menk. ‘prastas darbas’ K.Donel, Alm 83, FrnW;
plg. Pr.v. Madderei ‘nereikalingas užsiėmimas, blogas, prastas darbas’ (Fr II
44), maddern ‘dirbti, daryti neturint tam teisės; mėginti, bandyti, prastai su
kuo nors elgtis (daiktu, reikalu); prastai dirbti’ (Fr II 43); la. madere ‘komplikuotas, painus reikalas’ iš v.ž. madderije ‘netikęs darbo metodas; kankinimas,
kankynė, prastas darbas‘; la. maderêt ‘daryti rūpesčių dirbant, ko nors imtis
ne pagal jėgas’ < v.ž. maddern ‘lėtai, tuščiai darbuotis, knibinėti’ (Sehwers
1953: 75).
1 prýskis (1) ‘uostomojo tabako žiupsnis, šniūkis’ K II 115, Alm 105 < Pr.v.
prîske ‘žiupsnelis’ (Alm (PrW)); plg. n.v.a. Prise ‘žiupsnelis uostomojo tabako’ (ši reikšmė turima nuo XVIII a.; XVI a. reikšmė: ‘grobis, plėšiko,
pirato pagrobtas laivas‘), kilusį iš pranc. prise ‘grobis, laimikis‘, kuris yra
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veiksmažodinis abstraktas iš pranc. prendre ‘imti, čiupti‘, iš lot. prehendere;
n.nl. prijs, n.ang. prize, n.šv. pris (Kluge 2002: 721).
2 prýskis (1) ‘apšildomas plytinis suolas prie krosnies’ ZŠŽ, Br, Bgt; plg. prckis ‘mūriukas prie krosnies’ Igl, prìcas (2) ‘mūriukas prie krosnies’ ZŠŽ (Lkč),
Šn, Krok, Kt, Pun, Prn, dem. pricùkas Mrj, prìčius ‘narai, gultai’ K II 115,
Alm 104; šių žodžių pamatas yra n.v.a. Pritsche ‘gulėjimo vieta, grotos ir ant
jų padėtos lentos’ tarmybė; skolinys sietinas su vok. Brett ‘lenta’ (Kluge 2002:
721), Pr.v. Pritsche ‘(kareivių) gultai’ (Fr II 181).
1 rdelė sf. (1), rėdelė FrnW 1. ppr. pl. ‘vežimo gardis’ Vaižg, Škn, Jnš, Krp, Pkl,
‘vaikiškos lovelės šonas’ Vkš. 2. ‘ėdžios’ Vaižg (ž.). 3. ‘vaikiška lovelė su skersinukų šonais’ rš, ŠVŽŽ (Įp). 4. ‘viryklės grotelės’ ŠVŽŽ (Kra, St, Vbl) <
v.ž. reddel ‘gardis’ (FrnW); plg. v.v.ž. ledder ‘vežimo gardis, kopėčių formos
vežimo šonas‘. Dėl minkštumo v.v.ž. l dažnai keičiasi su garsu r (ir n) (MndW II 644, 607; Čepienė 2006: 308); n.v.a. Leiter ‘lipynė, kopėčios‘, v.v.a. leiter(e), s.fryz. hladder, hleder; → vok. verb. lehnen ‘atremti’ (Kluge 2002: 569);
la. redele, redeles ‘ėdžios’ < v.ž., v.v.ž. reddel ‘t. p.’ (Vasmer III 458; Karulis II
1992, 111); kita nuomonė – est. reddel ‘t. p.’ iš fino-ugrų, todėl ir la. redeles
galėtų būti pasiskolintas iš estų kalbos (Karulis II 1992, 111 (Megiste)). Plg.
dar 1 redelės pl., 1 redelis.
2 rdelė sf. (1) 1. ‘didelis rėtis, pritaisytas ant kojų, iškratyti grūdams iš nukultų
javų’ J, FrnW, ŠVŽŽ (Mkl, Ms, Dauk, Šat), Als, Slnt, Pln, Ms, Lkž, Kl, Trk,
‘įrengimas grūdams išsijoti kuliant’ KrtnŽ. 2. ‘tinklas iš vielos’ J; plg. v.v.ž.
rider, riter ‘retas rėtis, sietas‘, redern, reden ‘(miltus) sijoti’ (MndW III 446);
rus. рeдéль, ryt.rus. рéдиль ‘retas tinklas, sietas’ iš рéдкий ‘retas’ (Vasmer III
458); liet. retas, la. rȩts. Plg. 2 redelės, 2 redelis.
1 rdelės sf. pl. (1) 1. ‘ėdžios’ Žd, Mžk, Žg. 2. ‘akėčių balžienai’ Ps. Plg. 1 redelė.
2 rdelės sf. pl. (1) ‘didelis rėtis, pritaisytas ant kojų, iškratyti grūdams iš nukultų javų’ rš, FrnW, ŠVŽŽ (Yl, Šul), Vž, Mžk, Vkš, Vgr, Klm. Plg. 2 redelė.
1 rdelis sm. (1) ‘vežimo gardis’ Krp. Plg. 1 redelė.
2 rdelis sm. (1) 1. ‘didelis rėtis, pritaisytas ant kojų, iškratyti grūdams iš nukultų javų’ Lk, Klm, Lkv, Rs, Šv, Kv. 2. ‘pintinė, krežis’ Vb, Ps, Dj, Pmp. 3.
‘tinklas iš vielos’ Všk. Plg. 2 redelė.
1 šnýpkė sf. (1) DŽ ‘uostomasis tabakas’ PVG 315 (1775 m.), NdŽ, I. Simon,
FrnW, ZŠŽ, Šv, Slv, Skr, Gr atėjo iš Pr.v. šnîfke ‘uostomasis tabakas’ (Alm
(PrW)); Schnîfchen, v.ž. Schnîfke, Schnüwke m. ‘t. p.’ (Fr II 304); plg. n.v.a.
Schnupftabak.
2 šnypkė sf. ‘sprigtas’ Q 361 kilo iš vok. deminutyvo Schnipp ‘sprigtas’ (Kluge
1957: 671), Pr.v. Schnippschen n. ‘sprigtas į nosį’ (Fr II 305), plg. n.v.a. Schnippchen ‘sprigtelėjimas pirštais‘.
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1 šlmistras (šulmistras) sm. (1) KŽ, šùlmistras (1) NdŽ, šumistras (1) NdŽ
‘mokytojas’ BB 2 Mak 1,10, Lex 77, C II 499, Q 465, B 356, 892, 906, R I
154, R II 318, K. Donel, PVG 93 (1728 m.), 166 (1744 m.), 339 (1788 m.), MŽ
I 282, MŽ II 426, LLICh (Žodynėlis), N 523, NdŽ, I. Simon, rš, FrnW, KŽ,
Smln, Prk < n.v.a. Schulmeister ‘t. p.’ dialektizmo; plg. Pr.v. šolmister (Alm
(PrW)), v.v.ž. scholemester ‘t. p.’ (MndW IV 111), l. mistrz; plg. dar šilmistras
‘t. p.’ KŽ, Smln, šiùlmistras (1) K I 303, K II 171, K, NdŽ, Alm 126, FrnW,
šuilmistras sm. PVG 101–102 (1734 m.), šiùilmistras K, NdŽ, Alm 126, FrnW,
KŽ, šolmistras ‘mokytojas’ Alm 132, FrnW.
2 šūlmistras sm. (1) ‘virvė kuršių tinklui pakabinti; tinklas, prikabinamas prie
kito tinklo sparno’ BzF 185 (orig. szùlmystres), KŽ, šulmisris ‘trikampis tinklas, esantis prie kiekvieno kuršių tinklo sparno’ Fr II 321 (orig. szulmisreis);
plg. vok. Schulmeister ‘trikampis tinklas prie kiekvieno sparno kuršių tinkle’
(Fr II 321), v.v.ž. schûl, schule ‘slėptuvė‘, schulle, scholle ‘žvaigždėtoji plekšnė’
(MndW IV 145, 148), v.v.ž. schulen ‘pasislėpti’ (MndW IV 147).
1 trasa sf. ‘palūkanos, procentai’ BzF 190, Prk; plg. 1 trasas, 1 tresas.
2 trasa sf. 1. ‘senovinis moters galvos papuošalas – brokatinė gėlėta juosta’ rš;
plg. 2 tresas.
3 trasa sf. ‘valties lynas’ KlvD 35, KlpD 10; plg. v.v.ž. trosse ‘lynas, susuktas
tik vieną kartą, ir susidedantis tik iš dviejų ar trijų verpalų’ (MndW IV 616),
n.nl. tros, n.norv. trosse, n.v.a. Trosse f. ‘stiprus laivo lynas‘; vok. iš pranc. trousse ‘ryšulys’ (Kluge 2002: 932); la. trasa ‘lynas, trosas’ < v.v.ž. trosse (Sehwers 1953: 144).
Kaip matome iš pavyzdžių, lietuvių kalboje turimi ir trinariai homonimai.
LKŽe visi trys homonimai pateikiami kaip vienas žodis.
1 trãsas sm. (2) ‘palūkanos, procentai’ J; plg. 1 trasa, 1 tresas.
2 trãsas sm. 1. ‘auksiniais ar sidabriniais siūlais ataustas audeklo apvadas (juostelė) ant drabužių ar baldų, galionas’ BzF 189, KŽ, ZŠŽ, Šk. 2. ‘senovinis moters galvos papuošalas – brokatinė gėlėta juosta’ J, ZŠŽ, Vv, Šk. Plg.
2 tresas.
1 trẽsas sm. (2) K, ppr. pl. trẽsai K I 158, 666, Mit I 46, NdŽ, LV IV 231, FrnW,
KŽ, (4) NdŽ, Slv, trèsas Rg ‘palūkanos, procentai’ L, K, K II 372, Mit I 355,
Rdž, prš, Alm 143, FrnW (BzF 190) < Pr.v. trese, treß ‘palūkanos, procentai’
Alm (PrW), Tressen pl. ‘nauda, procentai, palūkanos’ (Fr II 411), n.nl. interest,
n.šv. interesse, n.v.a. Interesse ‘interesas; susidomėjimas; procentai’ iš v.lot. interesse ‘nauda’ (Kluge 2002: 444), lot. Interesse ‘dalyvavimas; nauda, pelnas;
procentai’ (Georges DLHW 1386). Plg. dar 1 trasas, 1 trasa, tresos pl.
2 trẽsas sm. ppr. pl. (2, 4) 1. ‘auksiniais ar sidabriniais siūlais ataustas audeklo apvadas (juostelė) ant drabužių, skrybėlės ar baldų, galionas’ K, JD 1124
(dem. tresùžis), FrnW, ZŠŽ (Snt), Slv, Plv, Vrb, trẽsai pl. Alm 143, FrnW. 2.
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‘toks senovinis moters galvos pauošalas – brokatinė gėlėta juosta’ K, A 1884,
137–138, LB 109, Tat, V. Piet, Alm 143, FrnW 1119, Skr. 3. ‘gaidžio uodegos
ilga plunksna’ LV IV 231 < Pr.v. trese, treß ‘juostelė, apvadas (Futtertressen)’
(Alm 143), n.v.a. Tresse ‘galionas, juostelė, apvadas, apsiuvas’ iš pranc. tresse
f. ‘virvė, apvadas‘, kuris siejamas su it. treccia ‘(plaukų) kasa‘; plg. n.nl. tres,
n.ang. tress (Kluge 2002: 928); la. trese ‘galionas’ iš vok. (Sehwers 1953: 144).
Plg. dar 2 trasas, 2 trasa.
b) Homonimai, kurių vienas žodis germanizmas, o kitas – germanizmas, atėjęs per lenkų kalbą, slavizmas ar kitos kalbos žodis:
1 bõnė sf. (2) ‘bokštas’ J, Mair, Krš, (4) bon Žg < v.v.ž. bone ‘bet kokia pakyla
iš lentų; patalpa ant aũkšto’ (MndW I 384); plg. Pr.v. Bohn ‘bet kokia pakyla iš lentų’ (Ziesemer I 862), n.v.a. Bühne f. ‘pakyla iš lentų, scena; skliautas,
lubos, galerija, viršutinė namo patalpa; svirnas, daržinė’ (Grimm II 508, 47).
Plg. dar 1 bonia.
2 bõnė sf. (2), bon (4) 1. ‘metalinis, molinis puodas’ C I 801, Q 231 (orig. Bone). 2. ‘iš šiaudų pintas kubilas, bamblė’ Rs, Bsg. 3. ‘ąsotis smaugtu kaklu’ JD
809, J, Šmk. 4. Ck ‘cementinis šulinio žiedas’ Vl. Plg. 2 bonia.
1 bónia sf. (1) ‘bokštas’ NS 1181 (dem. bonelis), Trgn, Kp, Ds, Rm. Plg. 1 bonė.
2 bónia sf. (1), bonià (4); 1. ‘iš šiaudų pintas kubilas, bamblė’ Upn, Ant. 2. ‘ąsotis
smaugtu kaklu’ Snt. 3. ‘krosnis degutui (kalkėms) degti’ Lš, Lp. Plg. l. bania; rus. бáня ‘pirtis; indas, kupolas, avilys’ (Vasmer I 122); n.nl. beun ‘dėžė
žuvims’ (Kluge 2002: 159).
1 bùnta sf. (1) 1. ‘ryšulys, pundulys’ M; plg. v.v.ž. bunt ‘ryšulys, tai, kas surišta’
(Sehwers 1953, 21), Pr.v. bunt ‘t. p.’ (Ziesemer I 871), v.v.a. bunt, n.v.a. Bund
n. ‘ryšulys, paketas‘, sietiną su vok. binden ‘rišti‘; l. bunt. Plg. dar buntas3.
2 bùnta sf. (1) ‘gauja, būrys’ Mit I 78; plg. n.v.a. Bande ‘gauja, grupė’ iš pranc.
bande ‘būrys, minia‘, n.v.a. Bund ‘susivienijimas, sąjunga‘, Pr.v. Bund ‘suderėjimas, susitarimas’ (C I 409); (v.l.) n.l. bunt ‘ryšulys; 15-os daiktų ryšulys;
sąjunga; maištas ir kt.’ < v.v.a. bunt, n.v.a. Bund ‘ryšulys; sąjunga; susivienijimas, organizacija; diržas‘; s.brus. бунmъ ‘maištas; minia; ryšulys’ (LKPŽ
2016: 249); l. bunt iš vok. Bunt (Brückner 1974: 49).
1 kùpelioti, -ioja, -iojo tr. 1. ‘sieti, jungti’ N 211 (orig. Kuppeloti). 2. ‘stogo viršų
apdėti šiaudais, spaliais ir pan., kad lietus neįlytų ir vėjas nedraskytų’ Grg,
apkùpelioti tr. ‘stogo viršų aptaisyti’ End, Dr. Šių žodžių pamatas yra Pr.v.
3

bùntas sm. (1) K, buñtas (2) ‘ryšulys, kūlys, glėbys, krūva, pėdas’ PVG 347 (1788), S. Dauk,
M. Valanč, Alm 38, Rmč, Btn, Grg, NmŽ, Vvr, dem. buntẽlis PVG 347 (1788 m.), J, BzF, N 337,
K I 268, Trg, Šlu, Krtn, Įp, buntukas Trg, buntùkai pl. ‘šiaudų kūliai ant stogo’ BzF 103, bunteliukas Lkv.
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kuppeln ‘surišti, sujungti’ (Fr I 447); plg. v.v.a. kuppeln, kupelen, koppeln, kopelen ‘jungti, sujungti‘, n.v.a. kuppeln (Kluge 2002: 548), liet. germ. kùpelė
sf. (1) ‘sukryžiuoti pagaliai ant stogo viršaus, kad vėjas gūbrio nenudraskytų; žergės, kriogis’ Dr, Krtn, Grg, pl. kùpeliai BzF 130 (orig. kùpelei) iš Pr.v.
Koppel ‘sukryžiuoti pagaliai ant šiaudinio stogo kraigo (gūbrio) jam pritvirtinti’ (Fr I 335). Plg. dar 1 kupeliuoti.
2 kùpelioti, -ioja, -iojo tr. ‘daržoves kaupti’ Grg, Šv; tikriausiai sietinas su lenkų kupa ‘krūva‘, kopać ‘kasti’ ar brus. купа ‘krūva‘. Plg. 2 kupeliuoti.
1 kupeliuoti, -iuoja, -iavo ‘sieti, jungti’ B 830 (orig. kuppelůti), [K], apkùpeliuoti
tr. ‘šiaudinio stogo viršų apdėti kupelėmis (sukryžiuotais pagaliais)’ Prk. Plg.
1 kupelioti.
2 kupeliuoti, -iuoja, -iavo ‘pilną dėti, kaupuoti’ Skr, Vdžg, Jrb, Trg, Gs. Plg.
2 kupelioti.
1 špònka sf. (1) Žvr, šponkà L, KŽ ‘volė, apvalus medinis kamštis alaus statinei
užkišti’ Rtr, J, KŽ, ZŠŽ (Žvr); tikriausiai kilo iš Pr.v. spunt, špunt ‘kaištis, volė (statinės)’ (Alm 118 (PrW)), v.v.ž. spunt ‘t. p.’ (MndW IV 349) dialektizmo
deminutyvo, galbūt per lenkų szponka; plg. vok. dial. spont, n.nl. spon, v.nl.
sponde, vėlyv. v.v.a. spunt, n.v.a. Spund ‘volė, kamštis‘; vok. iš it. (s)punto, o
šis iš lot. (ex)pūnctum n. ‘tai, kas pradurta’ (Kluge 2002: 872; Grimm XVII
230, 66); la. spuñde ‘volė (statinei užkišti)’ iš v.ž. spund (Sehwers 1953: 118);
l. szpunt ‘kaištis, volė’ iš vok. Spund (Brückner 1974: 555); plg. v.v.ž. spôn
‘skiedra, skala, plonas medžio skritulys, skeveldra’ (MndW IV 338); s.skand.
spánn, spónn, ags. spôn, spoon, s.ang. spōn m., f., s.fryz. spon, n.šv. spån,
n.ang. spoon, n.isl. spónn, n.v.a. Span m. ‘skiedra, skeltinis šakalys, skala, balana‘; žodžio kilmė neaiški (Grimm XVI 1862, 51; Kluge 2002: 860); s.l., v.l.,
n.l. (dial.) szponka ‘sagutė, segtukas; kabė, sąsaga; medinis kaištis, volė ir kt.’
< v.v.a. spân, n.v.a. Span ‘skala’ (LKPŽ 2016: 633). Plg. dar špunka (LKŽe).
2 špònka sf. (1) ‘įspaudžiama metalinė sagutė, spaustas’ Knv, Lš; plg. s.skand.
spǫng, s.ang. spang, n.v.a. Spange ‘sagtis, sąsaga, sankaba, gnybtas‘, v.v.a.
spange, v.nl. spange, s.v.a. spanga, → vok. spannen ‘įtempti, užmauti; suspausti’ (Grimm XVI 1875, 62; Kluge 2002: 860); v.v.ž. span n. ‘sagtis, sąsaga (knygos, drabužių ir kt.’ (MndW IV 301); (s.l., v.l.) n.l. (dial). szponka
‘sagutė, segtukas; kabė, sąsaga; medinis kaištis, volė ir kt.’ < v.v.a. spân, n.v.a.
Span ‘skala‘; n.brus. (dial.) шпóнка ‘sagutė, segtukas, spaudė; medinė marškinių saga; siūlų saga; medinė spraudė, kuria sutvirtinamos lentos‘; n.rus.
dial. шпóнка ‘užsegimas, sagtis, kabė’ (LKPŽ 2016: 633); rus. шпóнка ‘skersinis (tvoroje, rogėse)‘, ukr. шпóнъка ‘saga‘, bulg. шпóнка ‘užsegimas, saga‘,
v.ž. spôn; slavų kilmės žodis arba skolinys iš vok. Span ‘skiedra‘, v.ž. spôn,
v.v.a. spân per lenkų kalbą (Vasmer IV 474–475); ček. sponka. Plg. dar sponka (LKŽe).
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Abu žodžiai galėjo patekti į lietuvių kalbą per slavų kalbas.
1 štãras sm. (4) zool. 1. ‘čiurlys (Apus apus)’ SD1 48, Rtr, E, NdŽ, LTR (Lš,
Mrk), KŽ, Krok. 2. ‘urvinė kregždė (Riparia riparia)’ ZŠŽ, Sn, Lzd, Jsv, Bgs,
Glv, Gg, Kvr, Ktv, Kpč, Žal, Nm; plg. n.v.a. Star m. ‘paukščių rūšis, varnėnas; giminiškų paukščių pavadinimas‘, v.v.a. star, v.v.ž. stār, s.v.a. staro m.,
v.v. (Reino dial.) stair, staer, v.nl. starre, ang. dial. stare, s.skand. stari, šv. stare, lot. sturnus ‘varnėnas’ (Kluge 2002: 875; Grimm XVII 256, 54). Plg. dar
1 štarelis (LKŽe).
2 štãras sm. (4) ‘žiurkėnas’ C I 841 (orig. Sʒtaras, ʒ įterpta vėliau), Q 241; plg.
n.v.a. Hamster ‘žiurkėnas‘, v.v.a. hamster, n.nl. hamster, s.s. hamustra, s.v.a. hamastro, hamustro, s.v.ž. hamstra gurgulio; iš slovėnų chomestor ar kitos vakarų
slavų kalbos; plg. rus.-bažn.sl. choměstorŭ ‘žiurkėnas’ (Kluge 2002: 388), s.sl.
chomĕstar’ (Grimm X 322, 76); s.rus. xoměstorъ, xoměstarъ (ALEW II 970).
Liet. stãras (B 627, K) galbūt sietinas su liet. stirti (FrnW II 896). Plg. dar staras. LKŽ ir LKŽe abu žodžiai pateikiami viename straipsnyje.
1 tūtà sf. (2) K, Rtr, LV IV 283, NdŽ, DŽ (4) KŽ; FrnW; tutà (2) ZtŽ 1. ‘vamzdis; vamzdžio formą turinti įrenginių detalė’ NdŽ, BŽ 542, rš, KŽ, FzŽ 372,
DŽ, GTŽ, ZtŽ. 2. ‘bet kas vamzdžio formos’ NdŽ, KŽ, rš, ZŠŽ (Lkš), dem.
tūtlė (2) ‘kolbelė’ ZtŽ. 3. ‘popierinis maišelis’ K, K I 325, BzF 191 (TP 1880,
52), J. Jabl, NdŽ, DŽ, FrnW, KŽ, KrtnŽ, Šk, Prk, dem. tūtelė KŽ, ‘bet koks
siauras maišelis’ Lb, Yl. 4. ‘gilzė’ NdŽ, PolŽ¹ 47, rš, dem. tūtelė KŽ. 5. ‘negili
apvalios formos šachta’ GTŽ. 6. ‘piemenų ragelis, švilpynė’ SchG 142, NdŽ,
KŽ. 7. ‘susiglaudę augalų pažiedlapiai, žiedyno makštis’ Tvr < v.v.ž. tute ar
v.ž. tūte (FrnW II 1146); plg. v.nl. tute ‘pučiamasis instrumentas‘, n.v.a. Tute f.
‘ragelis, ragas‘, Tüte ‘tūta, popierinis maišelis‘; la. tũte ‘tūta, popierinis maišelis’ iš v.ž. tūte ‘t. p.’ (Sehwers 1953: 147). Plg. dar tūtė (LKŽe).
2 tūtà sf. (2) ‘tùto medis (šilkmedis)’ LBŽ, NdŽ < turkų, totorių tut ‘t. p.’
(Vasmer IV 126); plg. tutas, tutmedis. LKŽe pateikiamas viename lizde su
tūta ‘vamzdis ir kt.’.
1 kas (4) reikšme anat. ‘atauga užpakalinėje minkštojo gomurio dalyje, liežuvėlis, melekėlis’ Mit I 134, K, BzF 192, LV IV 406, NdŽ, Alm 145, FrnW, KŽ
◊ ūkùs užriẽsti Dsn ‘numirti‘; ką sùkti ‘labai linksmintis, lėbauti’ Prk yra germanizmas, kilęs iš Pr.v. hûke ‘t. p‘. (Alm (PrW), Hûke, Hucke (Fr I 302); tokios
nuomonės yra ir Ernstas Fraenkelis (FrnW I 516); plg. v.ž. hūk (Sehwers 1953:
149), v.v.ž. hûk m. ‘t. p‘. (MndW II 328); la. ūka Konstantinas Karulis kildina iš v.v.ž. hūk; žodis esąs tos pačios kilmės su v.v.ž. hake, n.v.a. Haken, kuris virto latvių āķis ‘kablys‘, užfiksuotas XVIII a. žodynuose (Karulis II 452).
2 kas sm. ‘ūžimas, ūžesys, gausmas, triukšmas; aidas, skardas, garsas; zool.
garnių šeimos paukštis, baublys (Botaurus stellaris); didysis apuokas (Bubo
bubo); dūdmaišio bosinė birbynė; septintasis ir aštuntasis skudutis; vargonų
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dalis; sukamas žaislas, ūžlė, vilkelis’ LKŽ, LKŽe yra kitos kilmės žodis.
LKŽe kilmė neaiški, nes rašoma slavizmas su klaustuku. E. Fraenkelis, remdamasis K. Būga, kas reikšme ‘ūžimas, ūžesys, gausmas, triukšmas; aidas,
skardas, garsas’ laiko skoliniu iš baltarusių huk (FrnW); plg. l. huk (Brückner
1974: 173), v.v.ž. hûk ‘pelėda’ (MndW II 328). Beje, Wojciechas Smoczyńskis
irgi neatskyrė šio žodžio kaip homonimo nuo kitų, užfiksuotų aukščiau pateiktomis reikšmėmis. Jis ūkas sieja su ūkti, laiko garsažodinės kilmės žodžiu
(Smoczyński 2007: 702).
c) Homonimai, susidarę iš lietuviško žodžio ir germanizmo:
1 krùkė sf. (2) ‘kablys, ant kurio užkabinamos ir sukinėjasi durys ar vartai’ R
I 68, MŽ I 132, N 230, KŽ < vok. Krücke f. ‘kablys, lenkta, riesta ar išsišakojusi lazda’ dialektizmo; plg. Pr.v. krukas ‘lazda riestu galu’ (Natau 1937:
71), n.nl. kruk, v.v.a. krucke, krücke, v.v.ž. kruke, s.v.a. krucka, s.ang. cruce f.,
s.s. krukka, s.skand. krókr ‘kablys, lankas’ (Kluge 2002: 542); l. kruk ‘kablys‘,
kruka iš vok. Krücke (Brückner 1974: 272).
2 krùkė sf. (2) 1. BzBk XXVIII 294, J ‘kiaulės snukis, knyslė’ N 230 (Rg), [K].
2. ‘kriūkimas (apie kiaulę)’ [K] ◊ kiaũlių krùkė psn. J 1. ‘kiaulių dievas (lietuvių pagonių vadinamas)’ B 598 (orig. Kiaulu Kruke), R I 57 (Kiauliû Krukke),
MŽ I 112, N 230 (orig. Krùke kiaulû), [K]. 2. ‘keiksmažodis, taikomas kiaulių
piemeniui’ MŽ I 112, N 230 (Krùke kiaulû), [K]; → liet. krukti, kriukti, krūkti,
kriūkti, garsažodinės kilmės žodžiu.
1 šárpas ‘paviršiaus (ppr. medžio) nelygumas, šerpeta’ Šts; tikriausiai sietinas
su liet. šerpeta.
2 šárpas sm. sing. (3) ‘(pjūklo) dantų aštruma’ Šts; plg. šárpa sf. sing. (1) ‘(pjūklo) dantų aštruma’ Šts; dėl kilmės plg. Pr.v šarpe ‘aštrinti’ (Alm (PrW)),
n.v.a. Schärfe ‘aštrumas‘, adj. v.v.a. schar(p)f, n.v.a. scharf ‘aštrus’ (Kluge
2002: 794).
1 šinà sf. (2) SD3 439 (orig. śina), SD 366, L, Rtr, NdŽ, KŽ, (4) LzŽ, DvŽ, Mrj,
Jz, Dl, Ppl, Kp 1. ‘ratlankis, rato apkaustas’ NdŽ, OZ 56, LKA I 100, LzŽ,
DvŽ, Lš, Dl, Trgn, Rm, Rmš, Ppl, Kp, Krč, Rod, Ssk, ‘vežimo ratlankio apkaustas’ LKA I 100, 42 žemėl. 2. ‘rogių pavažų apkaustas’ NdŽ, Srj, Lš, Krsn,
Ūd, Kpč. 3. ‘geležinkelio bėgis’ Slč. 4. ‘rato padanga’ NdŽ. Plg. n.v.a. Schiene
‘siauras, ilgas kūnas; apkaustas, ratlankis, geležinkelio bėgis, įtvaras‘, s.v.a.
skina, skena, v.v.ž. schene, v.nl. sc(h)ene; → vok. scheiden ‘atskirti’ (Kluge
2002: 802); Pr.v. Schêne, Schäne, Schöne f. ‘įtvaras‘; Bavarijoje Schin; ‘viskas,
kas panašu į įtvarą, ratlankis, apkaustas’ (Fr II 266), v.v.ž. schene ‘ratlankis,
įtvaras’ (MndW IV 71); la. šne ‘ratlankis, įtvaras’ iš vok. Schiene; šķēne ‘t. p.’
iš v.v.ž. schēne ‘t. p.’ (Sehwers 1953: 130; 131); l. szyna iš vok. Schiene (Brück
ner 1974: 561), brus. шына; rus. шuнa ‘ratlankis; padanga; įtvaras; (rogių)
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pavaža’ < vok. Schiene ‘apkaustas, ratlankis; bėgis’ (Vasmer IV 439). Plg. dar
šinė, šėnė, šėnis, šienis, šyna, šynas, šinas, šinos pl. (LKŽe).
2 šinà sf. (2) 1 1. ‘meldas, nendrė’ BB Job 40,16 (orig. loc.pl. ʃchinoʃa). 2. ‘balana
audeklo metmenims, žiotims skirti, rykštė’ Gdl, Čk; ALEW šina siejamas su
liet. šiti ‘varyti rakštį’ (ALEW II 1030). LKŽe pateikiama viename straipsnyje (iš BB nėra); žodžiai nelaikomi homonimais.
1 zùrga sf. (1) ‘rūpestis’ K, NdŽ, Alm 150, FrnW < vok. Sorge ‘rūpestis, nerimas‘; plg. v.v.a. sŭrge (v.ž. ?) (Grimm XVI 1755, 76), v.v.a. sorge, s.v.a. sorga,
s.s. sor(a)ga, n.nl zorg, n.šv. sorg (Kluge 2002: 858). Plg. dar zurgas (LKŽe).
2 zùrga sf. (1) scom. ‘kas įkyrus’ Nm, Skr, Rs → liet. zurgti, zurgzti; garsažodinės kilmės žodžiai (FrnW 1280–1281; Smoczyński 2008: 143–144).
1 žbelė sf. (1) NdŽ, K.Būg, Jn ‘nepatikimas pasakojimas, pasaka, niekai, tauškalai’ S. Dauk, FrnW, pl. žbelės KrtnŽ, ◊ žbeles gáudyti ‘nusišnekėti, niekus
kalbėti’ ŠVŽŽ (Že), KrtnŽ → žebelioti; plg. n.v.a. šnek. sabbeln ‘plepėti, kalbėti apsiputojus‘; vokiečių žemaičių žodis (Kluge 2002: 778). Plg. dar žebelioti, žaberiuoti (LKŽe).
2 žbelė sf. (1) 1. ‘vaiduoklis, baidyklė’ LMD (Sln). 2. scom. Skd ‘nevykėlis,
žioplys’ Slnt, Plt, Šts. 3. ‘žabalius’ Krtn. Šis žodis sietinas su liet. žabalas
‘aklas, trumparegis, blogai matantis‘.
1 žiógas sm. (3) zool. ‘šoklus tiesiasparnių būrio vabzdys (Tettigonia)’ DP 620,
SD 102, Lex 49 (orig. Sʒogas), C I 924 (ogas), Q 264, B 677 (acc.pl. ógus),
694 (Ʒógas), H, R I 189 (ôgas), MŽ I 346, N 550, K, K I 636, KlvD 155,
Rtr, RŽ, NdŽ, DŽ, KŽ, žr. dar LKŽe, plačiai vartojamas raštuose, tarmėse ir
bendrinėje kalboje. E. Fraenkelis liet. žiógas sieja su liet. žioti (FrnW). Tačiau
W. Smoczyńskis tuo abejoja, jis mano, kad žodis greičiausiai yra garsažodinės (mėgdžiojimo) kilmės (Smoczyński 2007: 787). Plg. 1 žiogis.
2 žiógas sm. 1. ‘medinis stovas, ožys’ NdŽ, DŽ, Gs. 2. ‘pašiūrę remiantis stulpas’ Rdm ◊ žiógą gíedinti Krt ‘šlapintis (apie vyrus)‘. LKŽe pateikiama viename straipsnyje su žiógas zool. ‘šoklus tiesiasparnių būrio vabzdys (Tettigonia), tačiau prie reikšmės ‘medinis stovas, ožys’ rašoma germ.? Tos pačios
kilmės LKŽe yra nepažymėtas germanizmas žėgis (2) ‘sukaltos kartys linų
galvenoms džiovinti’ Brs. Šių skolinių pamatas yra vok. Säge ‘pjūklas‘, Segel
‘nupjautas gabalas‘, s.skand. sog, n.šv. såg, n.nl. zaag, n.v.a. Säge (Kluge 2002:
780)“, v.v.ž. sage f. ‘pjūklas’ (MndW IV 9). Plg. 2 žiogis.
1 žiógis (1) zool. ‘žiogas, šoklus tiesiasparnių būrio vabzdys (Tettigonia)’ LKŽe
prie žiogys; plg. 1 žiogas.
2 žiógis (1) ‘kartis išmintiems linams susverti’ Ms (LKŽe pateikiama prie žiogys); plg. 2 žiogas.
d)
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1 dūmalãkas sm. (2) ‘kaminas, dūmtraukis’ Š, Plt (plg. dūmolakas C II 483, B,
[K]); ‘dūmai, dūmų ėjimas’ Mrs, Srj, yra savi žodžiai, dūriniai iš dūmas ir lakas ‘plyšys bitėms iš avilio išlėkti‘, pastarasis sietinas su liet. lėkti.
2 dūmalãkas4 (2) reikšmės – ‘iš skarmalų susuktas deglas ugniai nešioti ar bitėms rūkyti, dūlis’ Lš, ‘ryšulys, nešulys’ Lp, Vlkv, yra hibridas, jo antrojo
sando pamatinis žodis galėtų būti v.v.ž. laken (s.s. lakan) ‘gelumbė, medžiaga’
(MndW II 614); plg. vok. Laken ‘audinio gabalas‘, vokiečių žemaičių kilmės
žodis, v.v.ž. laken, v.nl. laken, s.s. lakan, s. šiaurės germanų -lak (Kluge 2002:
554); o dūmalãkas ‘pavadinimas nesamo daikto, kurio siunčiama nežinantį
šios prigavystės paskolinti pas kaimynus (tie įkiša į maišą akmenį ar kitą kokį sunkų daiktą)’ Klvr, Mrj, LTR (Srj), tikriausiai atsirado dėl kontaminacijos su Pr.v. Dummlak ‘kvailas žmogus’ (Ziesemer II 128), Dammlak, Dämlak
(Fr I 131); plg. v.v.ž. adv. dumlik, dumliken, dummelik ‘kvailas’ (MndW I 595–
596), n.v.a. Dämelach šnek. ‘kvailys, mulkis, kvaiša’ sietinas su vok. dammeln,
dämeln ‘vaikiškai elgtis, būti sumišusiam, sutrikusiam‘, taip pat Dämmer ‘temimas (proto)’ (Kluge 2002: 178). Lietuvių tarmėse sakoma durniaus gabalas,
tinginio gabalas J. Avyž (LKŽe prie gabalas).
e) Homonimai, susidarę iš dviejų lietuviškų žodžių:
1 kliòrė (dial. klerė) sf. (2) J.Jabl, Kp ‘didelė, išklerusi skylė‘; → liet. klerti, garsažodinės kilmės žodžiu.
2 kliòrė sf. J.Jabl, Kp ‘skysta pliurzė, terla (ant kelio)’ → liet. pliorė, pliùrė ‘skysta košė; skysta patyžusi žemė, purvynė‘. Lietuvių tarmėse yra užfiksuota ir
daugiau žodžių su žodžio pradžios k vietoje p.
Šie homonimai atsirado dėl fonetinio kitimo: garsas p virto k.

2. SEMANTINIAI HOMONIMAI
Semantiniai homonimai susidaro dėl žodžio reikšmių nutolimo, metaforinio
žodžio vartojimo. Straipsnyje pateikiamų semantinių homonimų abu žodžiai
yra skoliniai, jų žodžių reikšmės ne tik nutolusios, bet gali būti ir skirtingi atėjimo į lietuvių kalbą keliai. Pavyzdžiui, tarptautinį žodį talentas ‘svorio matas,
piniginis vienetas’ galima atskirti nuo talentas perkeltinės reikšmės ‘nepaprasti kūrybiniai įgimti gabumai’ ir kt. dėl reikšmių nutolimo. Etimologiniuose ir
4

Dar turimas dūmalõkas (2) ‘iš skarmalų susuktas deglas ugniai nešioti ar bitėms rūkyti, dūlis’
Pns, ‘ryšulys, nešulys’ Vs, ‘pavadinimas nesamo daikto, kurio siunčiama nežinantį šios prigavystės paskolinti pas kaimynus (tie įkiša į maišą akmenį ar kitą kokį sunkų daiktą)’ Rdm, scom.
‘žioplys, kvailiukas’ Rdm, Švn, Sn.
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kituose žodynuose dažnai semantiniai homonimai pateikiami kaip daugiareikšmiai žodžiai.
1 árpa sf. (1) ‘styginis muzikos instrumentas, arfa, kanklės’ Lex 46, C II 831, Q
244, B 121, 636, 851, H 10, R I 7, RD 204, MŽ I 11, MŽ II 254, N 9, K 22,
K I 589, Alm 27, KŽ; plg. s.skand. harpa, s.s. harpa, n.nl. harp, n.ang. harp,
n.šv. harpa, n.isl. harpa, v.v.a. harpfe, s.v.a. har(p)fa, harf, n.v.a. Harfe ‘arfa‘. Pirminė žodžio kilmė neaiški (Kluge 2002: 392), it. arpa; n.l. dial. arpa
‘grūdų valymo mašina; toks rėtis; muzikos instrumentas, arfa ir kt.’ < n.v.a.
Harfe ‘arfa’ (LKPŽ 2016: 213, 215).
2 árpa sf. (1) ‘vėtyklė, mašina grūdams valyti, vėtyti’ OZ 7, KŽ, ZŠŽ (Nm, Br,
Šk), LzŽ, Gs; plg. n.nl. harp ‘sietas, rėtis‘, pietų v.a. harpfe ‘stovas grūdams
džiovinti‘, n.v.a. Harfe ‘keturkampis įrenginys iš vielos grūdams valyti, kurio vielos yra kaip arfos stygos’ (Grimm X 474, 35; Kluge 1957: 288–289),
v.v.ž. herpe (Sehwers 1953: 34); l. dial. arpa ‘grūdų vėtymo mašina; toks rėtis;
muzikos instrumentas, arfa ir kt.‘; brus. dial. áрna ‘grūdų vėtymo įrenginys’
(LKPŽ 2016: 215). Daugelyje žodynų pateikiama kaip daugiareikšmis žodis.
1 ar̃pas sm. (4) ‘kanklės’ C I 849, R II 191, RD 209, MŽ II 254, N 9, T, KŽ,
Smn, Vv, Prn; plg. 1 arpa.
2 ar̃pas sm. (4) ‘mašina grūdams vėtyti, valyti’ Vaižg, KzRŽ, Pn, Ut, Klt, Prn,
Vv, Vlkv, Smn; plg. 2 arpa.
1 gõnkai sm. pl. (2) 1. ‘prienamis, priebutis, veranda’ Lex 74, TDr IV 67 (Ck),
LKA I 39 (Ps, Rk apyl.), DvŽ, ZŠŽ (Nm), Klm, Sv, Ps, Rk. 2. ‘prieklėtis’
LKA I 48 (Rod); plg. n.v.a. Gang ‘koridorius, praėjimas, kelias‘, šv. gång,
v.v.a. ganc, s.v.a. gang, s.s. gang, s.skand. gangr m., s.ang. gang m., s.fryz.
gang, gong, gung, got. gag n. (Kluge 2002: 329); Pr.v. Gang ‘pastatas, rentinys; laiptai’ (R II 157); la. ganka ‘prienamis’ iš vok. Gang (Sehwers 1953:
35); (s.l., v.l.) n.l. ganek ‘priebutis; balkonas; toks jūreivystės terminas ir kt.’
< v.v.a. ganc, n.v.a. Gang ‘koridorius, praėjimo vieta‘; s.brus. кгaнокъ, гaнокъ,
кгaнeкъ (кгaнокгъ), ‘priebutis, balkonas ir kt.‘, n.brus. (dial.) гáнaк, γáнaк
‘priebutis, veranda‘, n.brus. dial. гáнок ‘priebutis‘; n.rus. dial. гáнок, гáнкu pl.
‘t. p.’ (LKPŽ 2016: 307). W. Smoczyńskis šį žodį kildina iš l. ganek, na ganku
(Smoczyński 2007, 192), ir ALEW – iš l. ganek (ALEW I 350). P. Skardžius
mano, kad Bretkūno Biblijoje liet. gõnkas galėtų būti pasiskolintas tiesiai iš
vokiečių kalbos (Skardžius 1931: 7. Plg. 2 gonkas; gankas, gonka, pl. gonkos
(LKŽe).
2 gõnkai sm. pl. ‘posmai (siūlų, audeklo)’ B 518, 570, MŽ I 83, Kp, Klm, Pn,
Zr, Rd, An, Klp, Ut, Ign, Šlu, Ukm, Mlt, Vrn, Šlčn, Švnč, Vrnv < Pr.v. Gang
‘20 siūlų eilė staklėse, kurią kas 10, t. y. kas pusę „ėjimo“ ištraukia rykamo
dantys’ (Fr I 215), v.v.ž. gank techn. ‘audėjų terminas’ (MndW II 10–11); la.
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gaǥis iš v.ž. gang ‘audėjų terminas, tam tikras skaičius siūlų apmatuose arba
įrengime (im Aufzug)’ (Sehwers 1953: 35). Plg 2 gonkas.
1 gõnkas sm. (2) Š, LzŽ, gónkas (1) [K] ‘priebutis, prienamis, veranda’ BB 1 Sam
9,22, BB 1 Kar 5,5, Ch Teis 3,23, C II 400, MŽ I 83, N 260, [K], FrnW, LKA
I 39 (daugiausia lietuvių kalbos ploto šiaurės rytų dalyje, An, Ut, Ob, Kp, Pn,
Rd, Ukm, Mlt, Ign, Zr, Klm, Tl, Klp, Tvr, Dkšt, Aps, Dv, Šlčn, Lz, Zt, Vrnv,
Rod, Pls apyl.), ZtŽ, Sml, Ds, Tvr, Klt (ppr. pl), dem. gonklis Brž, Klt, Ds,
gonkliai pl. Krtn, Rd, gonkiukas Klmn, Šl, Rs, gonkiukai pl. Klm, Šll, Rs, žr.
LKA I 39, daugiausia šiaurės rytų lietuvių kalbos ploto dalyje. Plg. 1 gonkai.
2 gõnkas sm. (2) pl. ‘posmai (siūlų, audeklo)’ B 715 (orig. gen. pl. Gonku), 716
(gen. pl. gónku), 768 (gen. pl. Gonku), N 260, [K]. Plg. 2 gonkai.
1 rùikis sm. (1) Kv, ruĩkis (2) 1. ‘pakulinis sijonas (ppr. trumpokas, su klostėmis)’ K. Būg, Alm 113, FrnW, KŽ, Šlu, Sg, Šv, Žv, Žr. 2. ‘storas pakulinis
audeklas’ D. Pošk, J, FrnW, Up, Vdk; plg. v.v.ž. rock ‘viršutinis drabužis; dvasininkų drabužis’ (MndW III 494), Pr.v. roek ‘sijonas’ (Mitzka 1919: 123; Čepienė 1994: 158, 160); v.v.a. roc, rok, s.s. rok, n.nl. rok, n.v.a. Rock ‘sermėga,
sijonas, švarkas, kar. mundierius, kareivio uniforminis švarkas’ (Kluge 2002:
768). Plg. dar ruikė, raikis (LKŽe).
2 rùikis Pln ‘storo rąsto nuopjova (apie 1 m ilgio)’ Ggr, Vdk galėtų būti atsiradęs dėl perkeltinės reikšmės iš rùikis ‘sijonas‘. Tačiau dėl tos pačios reikšmės
‘rąsto gabalas’ galima sieti su deminutyvu ruilkis iš rùilis ‘rąsto gabalas’ < Pr.v.
rul ‘ritinys, volas, mogliai (skalbinių)’ (Alm (PrW)), v.v.ž. rulle ‘ratukas, volas, ritė, velenas, ritinys (popieriaus)’ (MndW III 526).
1 tãlentas sm. (1), taleñtas (2) DP 362 1. ‘svorio matas, vartotas Graikijoje,
Mesopotamijoje, Sirijoje, Egipte, prilygo 26,2–37 kg’ BB 2 Moz 37,24, BB
1 Krn 20,6, BB 1 Kar 16,24, BB 2 Mak 4,8, BB Zak 5,7, Ch 2 Moz 25,39,
Skv 2 Moz 25,39, TrpŽ. 2. ‘piniginis vienetas senovės Graikijoje, Babilonijoje, Persijoje, M. Azijoje, susidedantis iš 60 minų’ BB 2 Moz 37,24, BB
2 Moz 38,24, BB Mt 25,15, DP 359, 387, 389, 390, SD 367, SD3 440, SP I
51, S. Dauk, NdŽ, GN Mt 25,16, DŽ1, TrpŽ. Plg. vok. Talent n. ‘(graikų) pinigų suma, atitinkanti svorį‘, n.nl. talent, n.ang. talent, n.norv. talent; vok. iš
pranc. talent m. ‘įgimti gabumai‘, o šis iš lot. talentum ‘svaras‘, kuris kaip ir
gr. tálanton ‘svarstyklės; tai, kas sveriama; tam tikras svoris; tam tikra pinigų suma’ žymi svorio vienetą, svarstykles (Grimm XXI 96, 53; Kluge 2002:
904); l. talent ‘svorio matas’ iš lot. talentum ‘graikų masės vienetas = 26,2 kg;
graikų piniginis vienetas = 6000 drachmų‘, o šis iš gr. talanton ‘svarstyklės;
sidabrinė moneta’ (Brückner 1974: 564; LLŽ 847), (v.) l. talent ‘neįprastas sugebėjimas; Dievo dovana; gebėjimas burtininkauti; sėkmė; senasis sidabro ar
aukso matas < pranc. talent ‘gebėjimas, sugebėjimas‘, iš v.lot. talentum ‘svaras; gabumas, mokslumas, polinkis; troškimas‘, iš lot. talentum ‘graikų mato
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vienetas (~26,2 kg); piniginis vienetas, iš gr. τάλαντον ‘svarstyklės; mato
vienetas (~26,2 kg); piniginis vienetas’ (LKPŽ 642). Plg. 2 tãlentas.
2 tãlentas sm. (1) 1. ‘nepaprasti kūrybiniai įgimti gabumai’ S. Dauk, M, Rtr,
KŽ, NdŽ, DŽ1, J. Balč, A. Gric, ‘apie didelių gabumų žmogų’ J. Gruš, Pt,
‘teigiama, ppr. įgimta ypatybė’ LTs IV 434, NžR. 2. nj. ‘dalia, lemtis, likimas’ Sln, LTR (Lš), Krž, Sml. 3. nj. ‘laimė, pasisekimas, sėkmė’ Žem, NžR,
DS 157 (Rs), Brs, Ms, Šts, Lk, Rt. 4. nj. ‘amatas, užsiėmimas, verslas’ Strn,
Gdr, Str, Pv, Lpl, Prng, Plm. 5. ‘būdas, priemonė’ Prng. Plg. (v.) l. talent ‘neįprastas sugebėjimas; Dievo dovana; gebėjimas burtininkauti; sėkmė; senasis sidabro ar aukso matas < pranc. talent ‘gebėjimas, sugebėjimas‘, iš v.lot.
talentum ‘svaras; gabumas, mokslumas, polinkis; troškimas‘, iš lot. talentum
‘graikų mato vienetas (~26,2 kg); piniginis vienetas, iš gr. τάλαντον ‘svarstyklės; mato vienetas (~26,2 kg); piniginis vienetas’ (LKPŽ 642); brus. talent
(FrnW II 1053). Plg. dar 1 tãlentas.

3. DARYBINIAI HOMONIMAI
Darybiniai homonimai susidaro, kai prie panašios ar vienodos garsinės
struktūros šaknų pridedamas vienodas afiksas arba kai skiriasi darybos būdai.
Čia pateikiami homonimai susidarė iš darinio 1 stieg ‘čerpė; malksna’ ir germanizmo 2 stieg ‘žuvis dyglė‘.
1 stieg sf. (4) DŽ; Ser 1. ‘čerpė stogui dengti’ Š, NdŽ, MLTE II 336, sp, FrnW. 2. ‘malksna’ Š, NdŽ. Darinys iš stiegėlė; plg. v.v.ž. tegel ‘čerpė’ (MndW
IV 517), n.v.a. Ziegel ‘čerpė stogui‘; la. stieǥelis ‘plyta’ iš v.v.ž. tēgel ‘plyta’
su pridėtu s prieš t (Sehwers 1953: 122), lot. tegula. Plg. dar stieglė (LKŽe).
W. Smoczyńskis stiegėl ‘čerpė stogui dengti’ laiko vediniu iš liet. stiegti
‘dengti stogą šiaudais’ (Smoczyński 2008: 603), o E. Fraenkelis – skoliniu iš
lotynų kalbos per v.v.ž. tarmę (FrnW).
2 stieg sf. (4) zool. ‘žuvis dyglė (Gasterosteus aculeatus)’ rš < v.v.ž. stekele ‘maža, dygi žuvis, dyglė’ (MndW IV 379; FrnW II 900); plg. n.v.a. Stichling m.
‘įvairios mažos žuvys‘; la. stērķelis ‘maža, dygliuota žuvis’ iš v.v.ž. stekele ‘t. p.’
(Sehwers 1953, 122). Plg. dar stiegis, stegė, stėgis, stėkė, stėkis (LKŽe).
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II. NEATSKIRTI HOMONIMAI JOKŪBO
BRODOVSKIO ŽODYNO INDEKSE
Neatskirtų homonimų randama ir 2009 m. išleistame J. Brodovskio rankraštinio XVIII amžiaus žodyno Lexicon Germanico=Lithvanicvm et Lithvanico=Germanicvm III žodžių indekse. Viename lizde pateikiamas germanizmas
gilióti ‘turėti vertę, kainuoti; reikšti, tikti’ B 548 (orig. Gillóti), B 815, PVG
67 (1715 m., orig. giloti), 393 (1793 m.), 538 (1808 m.), 524 (1908 m.), R II 5
(ne gillóju ‘netinku‘), MŽ II 6, LLICh (Žodynėlis), TDr VII 356, giliúoti BB
1 PvTm 5,11 (orig. gilůti), Lex 40a (gillůti), Q 213 (orig. Gillůti), B 548 (orig. Gillůti), PVG 125 (1738 m.), 434 (1797 m.), K, K I 572, A 1883, 191, StngŽ, Alm
54, KŽ, KzRŽ, Ss, Ktk, Mrj, Plv, giliúot ZŠŽ (Šk) < Pr.v. gele ‘turėti tam tikrą
vertę’ (Alm (PrW)); plg. n.v.a. gelten ‘turėti vertę; galioti; būti laikomam (kuo);
būti skirtam (kam)‘, s.s. geldan, n.šv. gälla (Kluge 2002: 343); ir lietuviškas žodis
gylióti, gyliúoti ‘zylioti, lakstyti, nerimti’ B 258, 290, 842, 865, 870, orig. Ænig
Linnas Stomů, Bittes gilloj‘5 , wirʃʒuj’ Saule teka; Dacht, Wachs u[nd] das Bree[n]
des Lichts (B 258);
pikis (pykis) ‘ietis, durtuvas, kirvis su ilgu kotu (karo ginklas)’ B 978 (Pikis),
BzF 154, K, K II 110, BsP I 10, Alm 100, pasiskolintas iš Pr.v. Pîk ‘lazda su
smailia geležimi durti, ietis’ (Fr II 142), pîk ‘ietis’ (Alm (PrW)), Picke (B 978);
plg. v.v.ž. pêk, peke ‘t. p.’ (MndW III 313), n.šv. pik, n.nl. pick, n.v.a. Pike ‘ietis‘, pranc. pique (Kluge 2002: 702), neatskirtas nuo kito žodžio, germanizmo pikis ‘atlaikinė masė, gaunama gaminant degutą, akmens anglies dervą
ir kt.’ Lex 67, Q 381 (orig. Pikkis), C I 102, C II 196, 680, Bb Sir 13,1, B 95,
239, 552, 968 (orig. Pikkis. Smalla dégta), R I 107, R II 275, RB 2 Moz 2,3,
MŽ I 198, MŽ II 368, N 289, K, J, I, Dor (Klp), Alm 100, K. Būg, Sim, FrnW, DŽ, ŠDŽ, ZŠŽ (Snt, Žlt, Grš), KzRŽ, ŠVŽŽ (Gailč, Klaus, Ms), Jn, Krš,
Grš, Skr, Varn, Grdm, Up, Jnš, ‘tam tikri juodi dažai’ Šts, kilusio iš Pr.v. pick,
pek ‘derva’ (Alm (PrW)), Pech ‘pikis, smala’ (Lex 67, C II 196), v.v.ž. pek, pik
‘t. p.’ (MndW III 313), n.v.a. Pech n. ‘derva, pikis; šnek. nesėkmė‘; plg. v.v.a.
pech, s.s. pik, s.ang. pic, n.nl. pek, pik (Kluge 2002: 687); la. piķis ‘derva’ iš
v.v.ž. pik ‘t. p.’ (Sehwers 1953: 88);
randa ‘renta, pajamos’ B 912, 1014; plg. v.v.a. rent(e) ‘pajamos iš procentų, palūkanųų, n.v.a. Rente, n.šv. ränta, n.nl. rente, s.pranc. rente (Kluge 2002: 758);
brus. ранда ‘nuoma?‘; pateikiamas kartu su randa ‘brūkšnys, randas, mėlynė
(nuo sumušimo)’ B 40, sietino su liet. rantas, rantyti (Smoczyński 2007, 499);
5

Prūsijos lietuvių tarmėje šiame žodyje i tikriausiai buvo trumpas, nes po jo rašoma ll.
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rūtà bot. ‘augalas’ Lex 70, LKŽe, B 272 (orig. Kiʃʒkio Ruta), 420 (orig. Paukʃʒciu
Rutos), 999 (orig. Ruta) < brus. ar l. ruta (FrnW), neatskirtas nuo germanizmo rūtà ‘lango stiklas’ B 999, R II 178, 287, MŽ II 236, 384, N 452, K I 431,
M, FrnW, Kv, Krtn, Trg, Krkl, Pgg < Pr.v. rût ‘lango stiklas’ (Alm (PrW);
Fr II 217); plg. v.v.ž. rute ‘rombas, taisyklingas keturkampis, lango stiklas’
(MndW III 536), vėlyv. v.v.a. rūte, v.nl. rute, n.v.a. Raute ‘geometrinė figūra‘;
XIV a. užfiksuota; pirminė žodžio kilmė neaiški (Kluge 2002: 747). LKŽe
nepateikiamas iš J. Brodovskio žodyno. J. Brodovskis pateikė juos kaip atskirus žodžius, laikė homonimais, pvz.:
Raute 1 herba Ruta Luc 11,42.
2 vitrum in feneʃtra Ruta Lango.
Tačiau Vincento Drotvino parengtame žodžių indekse jie nėra pateikti
atskirai.
urtas sm. (1) ppr. pl. 1. ‘aptvaras, gardas, apluokas’ B 727 (orig. pl. Urtai, Horten der Schaaf[en] vid. Hürte), N 35 (B), KŽ. 2. ‘banda, pulkas (galvijų)’ LzŽ;
dėl kilmės plg. Pr.v. Hŭrde, Hürte ‘aptvaras, gardas (galvijams)’ (Lex 51a, C
I 988; B 727, 733), Horten, Hürte ‘aptvaras (avių)’ (B 727), Hort ‘pertvara iš
lentų (kiaulėms), atitverta vieta; krepšio pavidalo, ilgas išpintas daiktas vaisiams rinkti ir džiovinti krosnyje’ (Fr I 299); v.v.a. hurt, s.v.a. hurt ‘pintas
daiktas‘, got. haurds, s.skand. hurd, n.v.a. Hürde ‘aptvaras, žardis, apluokas’
(Kluge 2002: 428); v.l. urt, (v.l., n.l. hurt) ‘portatyvinė pinučių tvora avių
bandai aptverti; kaimenė, banda; avys; būrys; prekyba urmu; daiktų krūva’ <
v.v.a. hurt ‘avių aptvaras, pinučių tvora‘; n.brus. (dial.) гурт ‘banda, kaimenė;
gaisravietė; krūva; gausybė ir kt.’ (LKPŽ 177); n.rus. гурт ‘banda, kaimenė,
pulkas’ per l. hurt iš v.v.a. hurt ‘laidaras iš pintų šakų, vytelių avims nakvoti’
(Vasmer I 476); žodis neatskirtas nuo germanizmo utas sm. (2) ‘toks senovės pinigas, lygus ¼ talerio, sidabrinė moneta, artas’ B 962, R II 324, MŽ
II 434, N 35 (Klp, Rg), srš, K, BS 112, JD 1501, Jn, FrnW, KŽ < Pr.v. Ort,
Ortsthaler ‘t. p.’ (B 962), v.v.ž. ort n., m. ‘vieta, kurioje susikerta dvi linijos,
kampas; viršūnė; ketvirtoji mato, monetos ir kt. dalis’ (MndW III 238–239);
plg. s.v.a. ort, v.v.a. ort m., n., s.s. ort m., nl. oort, n.v.a. Ort m., n. ‘viršūnė,
smaigalys (ypač ginklų), kampas; ketvirtadalis monetos; ketvirta dalis svorio
ar mato; kreiceris (smulki moneta), Ortstaler, Ortsgulden ‘ketvirtadalis talerio’
(Grimm XIII 1350, 70; PaulW 447); la. uõrts, uõrte ‘artas, moneta (1/4 talerio, vėliau 30 sidabrinių kapeikų)‘ iš v.v.ž. ort ‘1/4 talerio, monetos’ XVI a.
ar XVII a. pradžioje (Sehwers 1953: 148, 215); (v.l.) n.l. urt ‘XVI–XVIII a.
sidabro moneta (~ ¼ talerio vertės), naudota Europoje ir kt.‘; (s.l., v.l.) n.l.
ort ‘t. p.’ < v.v.a., s.v.a. ort ‘moneta ir kt.’ (ALEW I 56; LKPŽ 177, 216); l. urt
< vok. Örten, Ürten ‘svoris; moneta, ketvirtoji talerio dalis’ (Brückner 1974:
595). E. Fraenkelis liet. utas kildina iš l. ort, urt (FrnW), W. Smoczyńskis
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taip pat iš l. ort ‘sidabrinė moneta, kaldinta XVI–XVII a.’ (Smoczyński ALL
58, 2008: 57). Plg. dar urta, 1 ortas, orta, artas (LKŽe).
vóga sf. (1) NdŽ, vogà sf. (2) KŽ ‘žemės luitas, gabalas’ C I 56, Q 56, B 52 (orig.
Gruntas, Woga, vok. Ackerscholle), N 85, [K], LsB 218, LV IV 492, FrnW, savas
žodis, sietinas su liet. vagà‚ arimo griovelis; suverstas žemės gūbrys‘ (FrnW II
1271; ALEW II 1271), pateikiamas kartu su kitu žodžiu, germanizmu vóga sf.
(1), vogà (2) ‘svarstyklės, svertuvas’ BB Jer 32,10, VlnE 169,20, Q 229 (orig.
Aukso woga ‘svarstyklės auksui sverti‘, vok. Gold=Wage), PVG 442 (1797 m.),
B 185 (orig. Wógôs Balkis, vok. Balke an der Waage), 269 (orig. Sʒwinno Woga l Swartis, vok. BleÿWage), R I 182, R II 390, Klim, MŽ I 332, MŽ II 524,
N 85, [K], M, Alm 148, KŽ, ZŠŽ (Nm), DvŽ, Slm, Kv, Varn, Grv, Al, Klt <
Ryt. Pr.v. wōy ‘svarstyklės’ (Mitzka 1919: 153), v.v. wog (dažnai Liuterio Biblijoje, Elzaso tarmės rašto paminkluose), ankstyv. n.v.a. woge; plg. dan. vog
‘tam tikras svoris‘, n.šv. våg, norv. vaag, n.nl. waag, vok. Wage, n.v.a. Waage f.
‘svoris; prietaisas sverti, svarstyklės; svėrimas; pusiausvyros padėtis, pusiausvyra; perk. svertas; branktas ir kt.‘, v.v.a. wāge, s.v.a. wāga, s.s. wāga, s.skand.
wâga (Grimm XXVII 346, 62; Kluge 2002: 966); v.v.ž. wage ‘svarstyklės,
prietaisas sverti; vieta, kurioje sveriama; svarstyklių teisingumas; tam tikras
svoris (priklauso nuo prekių rūšies)’ (MndW V 573–574); Pr.v. wôg ‘branktas’
(Alm (PrW), Wage f. ‘branktas’ (Fr II 452); la. vāga ‘svarstyklės’ iš v.ž. wāge
(Sehwers 1953: 152); (s.l., v.l.) n.l. (dial.) waga ‘svarstyklės; pastatas, kuriame
sveriama; svėrimas; trauka; svarmuo; pasvertas kiekis; svoris ir kt.’ < v.v.a.
wâge, s.v.a. wâga, n.v.a. Wage ‘svarstyklės; svarmuo; svoris‘; s.brus. вaгa ‘svoris; svorio matavimo sistema; teisė sverti; svėrimo mokestis; svarstyklės; patalpa, kurioje sveriama; svarba; kabantys svarmenys ir kt.’ (LKPŽ 672–673).
Pastebėta, kad J. Brodovskio žodyno „Žodžių indekse“, III t., savas žodis
grovis ‘įrankis sienoms (mūrui) griauti’ B 902 (orig. [Maŭr]brecher Muro growis)
kartu pateikiamas su germanizmu grovas ‘grafas’ B 599 (orig. Graff Grow‘s),
763, 839, kurio pamatas yra Pr.v. Groaf ‘grafas’ (Riemann II 487), vok. Reino
dial. grōf (Grimm VIII 1698, 52), n.v.a. Graf ‘grafas‘; plg. v.v.a. grāve, v.nl. grave,
greve, v.v.ž. grave ‘t. p.‘, n.nl. graaf, v.lot. -gravius (Kluge 1957: 266; 2002: 367);
l. gróf iš vengr. grof (Brückner 1974: 173); šie žodžiai, žinoma, nėra homonimai.

III. LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNE (LKŽ, LKŽe)
NEPATEIKIAMI HOMONIMAI
Kai kurių žodžių nėra LKŽ ir LKŽe (yra tik 1 dkis). Iš skolinių susidaro ne
tik dvinariai, bet ir trinariai homonimai, pavyzdžiui, dkis. 1 dkis ir 2 dkis galėtų būti semantiniai homonimai.
Straipsniai / Articles

121

NIJOLĖ ČEPIENĖ

1 dkis sm. (2) ‘užtiesalas (lovai, sėdynei, kojoms); mitukas arkliui uždengti,
gūnia, užklotas; danga, uždanga’ BB 2 Moz 26,7, BB 2 Moz 34,35, Lex 67a,
C I 453, C II 205 (orig. Arkliû Dêkis Pferd=Decke), B 244, 289, 341, 358, 545,
901, 974, R I 24, R II 98, MŽ I 48, MŽ II 128, 332, PVG 314 (1775 m.), N
136 (orig. dékis), K, ALL 54, 34 (NTK), J, Alm 43, KŽ, ZŠŽ (VšR, Nm), KzRŽ, KrtnŽ, ŠVŽŽ (Ms, Krv, Prlg), Krtn, Kv, VšR, Užv, Gs, dem. dekelis N
136, dekùtis KzRŽ, ‘lovatiesė’ ZŠŽ (Žvr, Lkč, Nm, Bbl), KzRŽ, Krtn, dikis
NmŽ < Pr.v. dęk ‘t. p.’ (Ziesemer II 32; Alm (PrW)); plg. Pr.v. Decke ‘patiesalas, užtiesalas, kilimas’ (Lex 23; C I 453), v.v.ž. decke ‘t. p.’ (Sehwers 1953:
26), n.v.a. Decke ‘antklodė; mitukas, gūnia; staltiesė; danga; apdaras; lubos‘,
→ vok. decken ‘dengti‘; la. deķis ‘antklodė, apklotas’ iš v.v.ž. decke (Sehwers
1953: 26). Plg. dar dekė (LKŽe).
2 dkis sm. ‘namo lubos’ LKA I 49 (Pž) < Pr.v. Deck ‘namo lubos’ (Ziesemer II
32); plg. n.v.a. Decke ‘lubos‘; v.v.a. decke ‘stogas’ (Grimm II 660, 32), v.nl. dac,
dek, n.v.a. Dach n. ‘stogas‘, → vok. decken ‘dengti’ (Kluge 2002: 176).
3 dkis sm. ‘(laivo) denis’ KŽ, dek’ Dor (Klp) < vok. Deck n. ‘t. p.‘; plg. nl. dek,
ang. deck; nyderlandų kilmės žodis (Kluge 1957: 124; 2002: 183).
1 giselis sm. ‘mokinys, padėjėjas (meistro, pirklio, malūnininko)’ Lex 77a, B
306, N 257; plg. 1 gizelis.
2 giselis sm. ‘stabdys riestuve, staklių velene, ant kurio riečiami metmenys, audeklas (Hemmung am obern Webebaum)’ N 257. Plg. dar 2 gyzelis; gysalys
(LKŽe).
1 gizẽlis sm. (2) 1. ‘mokinys, padėjėjas (amatininko, meistro, pirklio, malūnininko)’ B 76, 306, 566, 633 (Giʃelis), 663, 906, 912, Q 458, 466, R II 190, MŽ
II 173, 229, PVG 194 (1748 m.), 301 (1770 m.), 505 (1806 m.), StngŽ, Drg, N
257, K, K II 349, Sch 213, Alm 54, FrnW, KŽ, Vlkv, Ldvn, Pc, Lkš, ZŠŽ (Snt,
Lkš, Nm, Žvr, Ssr), gìzelis (1) KŽ, Pn, Kdn, Pc, Vdk, Ds, gyzelis Vlkv, gižlis
KlpD 63, prš, KrtnŽ, dem. gizeliukas KlvD 191, KŽ. 2. scom. ‘nenuorama’
Ppl < Pr.v. gesęl ‘pameistrys (amatininko); draugas’ (Alm (PrW)), Geʃell (C I
741; Q 466; B 566); plg. n.v.a. Geselle ‘vaikinas, pameistrys, (darbo) draugas‘,
v.v.a. geselle; sociatyvinis darinys iš vok. Saal ‘salė, patalpa’ (Kluge 2002:
352); n.l. dial. gizel (n.l. giezel) ‘pameistrys, meistro padėjėjas; prekybininkas’
< n.v.a. Geselle ‘pameistrys, (darbo) draugas; vaikinas; bičiulis’ (LKPŽ 66).
Plg. dar 1 giselis; gezelis, gizelius, giželis (LKŽe).
2 gizẽlis sm. (2) ‘stabdys viršutiniame riestuve (Hemmung am obern Webebaum)’ B 570 (orig. was den oberst[en] Baŭm aŭffhält l. Geʃell. Giʒélis), N 257,
KŽ < Pr.v. Geʃell ‘t. p.’ (B 570). Plg. dar 2 giselis.
1 kóka sf. (1) 1. ‘gėdos stulpas’ N 204, [K], K II 113, KŽ, Alm 70. 2. ‘uosto
ženklas, rodantis, kad laivas gali įplaukti’ N 204, [K], KŽ < Pr.v. kôk, kâk
m. ‘gėdos stulpas’ (Fr I 326, Alm (PrW)), Kaack ‘gėdos stulpas, kuolas’ (C I
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1030, B 765, 985), Kack ‘gėdos stulpas’ (Lex 52a); plg. v.v.ž. kâk ‘gėdos stulpas’ (MndW II 417); šv. kåk, n.nl. kaak f., dan. kag, ol. kaak, vok. Kak m.,
kake f., vokiečių žemaičių, iš dalies vidurio vokiečių, taip pat Reino tarmės
žodis (Grimm XI 47, 65; Fr I 326); la. kãķis ‘gėdos stulpas’ iš v.v.ž. kāk (Sehwers 1953: 186); liet. kuoka. Plg. dar 1 kokas.
2 kóka sm. ‘pyragaitis’ K II 23 (orig. lìnsėmeniū kóka, vok. Leinkuchen), Alm 70,
KŽ < Pr.v. kôke ‘t. p.’ (Alm (PrW)); plg. v.v.ž. koke m. ‘pyragaitis’ (MndW II
514), v.nl. kōke, v.ang. cake, s.skand kaka f., n.v.a. Kuchen ‘pyragaitis‘. Galbūt
romanų kilmės žodis; plg. sardų cocca ‘pyragaitis‘, katalonų coca ‘Milchbrot,
pyragaitis‘, piet.pranc. coco ‘apvali balta duona, ragaišis’ (Grimm XI 2496,
72; Kluge 2002: 543). Plg. dar 2 kokas.
LKŽe viename straipsnyje rašomos šios kókas reikšmės: 1. ‘išspaudos’ K II
23. 2. K II 113 ‘gėdos stulpas‘. 3. [K] ‘uosto ženklas, kad laivas gali įplaukti‘. 4.
‘piliulė (?)’ TŽ V 250. F. Kuršaičio žodyne (K II 23) yra reikšmė ‘pyragaitis (linų
sėmenų)‘, bet ne ‘išspaudos‘. Žodžių kóka, kókas reikšme ‘pyragaitis’ LKŽe nėra.
1 kókas sm. 1. ‘gėdos stulpas’ B 985. 2. ‘vėzdas’ JD 659. 3. ‘kėglis’ N 204, [K],
KŽ. Plg. 1 koka.
2 kókas sm. ‘pyragaitis’ KŽ; plg. 2 koka.

IŠVADOS
Vienodai tariamais žodžiais tampa taip pat skoliniai, atėję iš įvairių kalbų ar
tarmių ir fonetiškai supanašėję. Iš skolinių susidarę homonimai, kurių abu žodžiai yra skirtingos reikšmės ir kilmės, turėtų būti pateikiami atskiruose žodynų straipsniuose.
Vienas iš homonimų ir daugiareikšmių žodžių skyrimo kriterijų galėtų būti ne tik skirtinga skolinių reikšmė, bet ir kilmė, skirtingas skolinio pamatinis
žodis. Semantiniai homonimai yra artimi daugiareikšmiams žodžiams. Jie atsiranda, kai žodžiai įgyja kitas reikšmes, dažnai perkeltines, todėl žodynuose jie
dažnai neatskiriami. Jeigu žodžio perkeltinė reikšmė atėjo iš kitos kalbos, tik
riausiai reikėtų laikyti juos homonimais. Pirminė kai kurių homonimų kilmė
galėjo būti ta pati, tačiau vėliau skirtingose kalbose jie įgavo naujas reikšmes.
Etimologiniai įvairiakilmiai homonimai, susidarę dėl skolinimosi žodžių,
kurių abu yra germanizmai, germanizmas ir slavizmas, lietuviškas žodis ir
germanizmas, užfiksuoti daugiausia Rytų Prūsijos raštuose, žodynuose ir vakarinėse, pietvakarinėse lietuvių tarmėse. Jau pirmuosiuose lietuvių raštuose,
XVI a. Bretkūno Biblijoje, randama žodžių (šūlmistras, gonkas), kurie vėliau
tapo homonimais. Daugiausia yra dvinarių homonimų, turimi keli ir trinariai.
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S U T RU M PI N I M A I

ags.
– anglosaksų
ang.
– anglų
bažn.sl. – bažnytinė slavų
brus. – baltarusių
dan.
– danų
dem. – deminutyvas
dial.
– dialektas
fryz. – fryzų
germ. – germanų
got.
– gotų
gr.
– graikų
hibr. – hibridas
isl.
– islandų
l.
– lenkų
la.
– latvių
liet.
– lietuvių
lot.
– lotynų
n.
– naujoji
nl.
– nyderlandų
n.nl. – naujoji nyderlandų
norv. – norvegų
n.v.a. – naujoji vokiečių aukštaičių
ol.
– olandų
orig. – originale
plg.
– palyginkime

pranc. – prancūzų
Pr.
– Prūsijos
praef. – praefixum, priešdėlis
Pr.v. – Prūsijos vokiečių
ryt.
– rytų
rus.
– rusų
s.
– senoji
sk.
– skirsnis
s.nl. – senoji nyderlandų
s.s.
– senoji saksų
s.skand. – senoji skandinavų
s.v.a. – senoji vokiečių aukštaičių
šv.
– švedų
t. p.
– taip pat
v.
– vidurinė
v.lot. – vidurinė lotynų
v.nl.
– vidurinė nyderlandų
vok.
– vokiečių
v.a.
– vokiečių aukštaičių
v.v.
– vidurio vokiečių
v.v.a. – vidurinė vokiečių aukštaičių
v.v.ž. – vidurinė vokiečių žemaičių
v.ž.
– vokiečių žemaičių

Kiti sutrumpinimai tokie pat kaip akademiniame Lietuvių kalbos žodyne ir
LKŽe.
L I T E R AT Ū R A I R Š A LT I N I A I
ALEW – Altlitauisches etymologisches Wörterbuch. (ALEW). Unter der Leitung von
Wolfgang Hock und der Mitarbeit von Elvira-Julia Bukevičiūtė und Christiane Schiller, bearbeitet von Rainer Fecht, Anna Helene Feulner, Eugen Hill und Dagmar S. Wodtko. Band 1. A–M, Band 2. N–Ž, Band 3. Verzeichnisse und Indices. Hamburg: baar
Verlag, 2015.
Alm – Die Germanismen des Litauischen. Teil 1: Die deutschen Lehnwörter im Litauischen
von Dr. K. Alminauskis. Kaunas: Šv. Kazimiero d-jos knygynas, [1934]. Alm (PrW):
W. Ziesemerio Preussisches Wörterbuch rankraštis, kuriuo pasinaudojo K. Alminauskis.
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A r i s totel i s 1990: Rinktiniai raštai. Vilnius: Mintis.
Br üc k ner A lek s a nder 1974: Słownik etymologiczny języka polskiego. Warszawa:
Wiedza Powszechna.
Če pienė Nijolė 1994: Dvibalsio ui kilmė skoliniuose iš vokiečių kalbos. – Lietuvių
kalbotyros klausimai 34, 158–161.
Če pienė Nijolė 2006: Lietuvių kalbos germanizmai ir jų fonetinės ypatybės. Vilnius:
Lietuvių kalbos institutas.
DvŽ – Dieveniškių šnektos žodynas. 1: A–M, aut. L. Grumadienė, D. Mikulėnienė,
K. Morkūnas, A. Vidugiris, 2005; 2: N–Ž, aut. D. Mikulėnienė, K. Morkūnas, A. Vidugiris, 2010. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas.
Falk 1960: H. S. Falk, Alf Terp. Norwegisch dänisches etymologisches Wörterbuch, 2 Teile, 2 Auflage. Oslo & Bergen: Universitetsforlaget, Heidelberg, 1960.
Fr – Preussisches Wörterbuch. Ost- und Westpreussische Provinzialismen in alphabetischer
Folge von H. Frischbier, 1–2. Berlin: Verlag von Th. Chr. Fr. Enslin, 1882.
FrnW – Litauisches etymologisches Wörterbuch von Ernst Fraenkel 1–2. Göttingen,
1955–1965.
G e or ge s 2004: Lateinisch–Deutsch. Deutsch–Lateinisch. Ausführliches lateinisch-deutsches Handwörterbuch, Kleines deutsch-lateinisches Handwörterbuch von Karl
Ernst Georges. Faksimile und Volltext. Zweite, erweiterte Ausgabe. Directmedia.
Berlin.
G r i m m 2004: Der digitale Grimm. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm.
Elektronische Ausgabe der Erstbearbeitung. Zweitausendeins.
Ja k a it ienė Ev a ld a 1980: Lietuvių kalbos leksikologija. Vilnius: Mokslas.
Ja k a it ienė Ev a ld a 2005: Leksikografija. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos
institutas.
K a r u l i s Kon s t a nt i n s 1992: Latviešu etimoloijas vārdnca 1–2. Rga: Avots.
K luge Fr ie d r ic h 1957, 2002: Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache,
17 Auflage. Berlin: Walter de Gruyter & Co, 1957; Etymologisches Wörterbuch der,
deutschen Sprache 24 Auflage, Berlin / New York: Walter de Gruyter, 2002.
KrtnŽ – Aleksandravičius Juozas. Kretingos tarmės žodynas. Vilnius: Lietuvių kalbos
institutas, 2011.
KzRŽ – Pupkis Aldonas. Kazlų Rūdos šnektos žodynas 1. A–M, 2008; 2. N–Ž, 2009.
Vilnius: Lietuvių kalbos institutas.
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L a s c h A ga t he 1914: Mittelniederdeutsche Grammatik. Halle a. S.: Verlag von Max
Niemeyer.
LKA I 1977 – Lietuvių kalbos atlasas. Leksika. Vilnius: Mokslas.
LKPŽ – Kregždys Rolandas. Lietuvių kalbos polonizmų žodynas. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2016.
LKŽ – Lietuvių kalbos žodynas 1–2. Vilnius: Mintis, 1968–1969; 3–6, Vilnius: Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1956–1962; 7–9. Vilnius: Mintis,
1966–1973; 10–15. Vilnius: Mokslas, 1976–1991; 16–17. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1995–1996; 18–19. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas,
1997–1999.
LKŽe – Lietuvių kalbos žodynas 1–20, 1941–2002, elektroninis variantas, redaktorių
kolegija: Gertrūda Naktinienė (vyr. red.), Jonas Paulauskas, Ritutė Petrokienė, Vytautas Vitkauskas, Jolanta Zabarskaitė. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2005 (atnaujinta versija, 2008). Prieiga internete: http://www.lkz.lt.
LLICh – Lietuvių literatūros istorijos chrestomatija. Feodalizmo epocha, red. K. Korsakas ir
J. Lebedys. Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1957.
LzŽ – Petrauskas Jonas, Vidugiris Aloyzas. Lazūnų tarmės žodynas. Vilnius: Mokslas,
1985.
M i kel iony t ė R it a 2016: Lietuvių kalbos tikrųjų homonimų semantinės struktūros
pokyčiai. – Tarptautinės mokslinės 23-osios Jono Jablonskio konferencijos Reikšmė kalboje
ir kultūroje tezės. Vilnius, 2016 m. rugsėjo 23–24 d., 13.
MndW – Mittelniederdeutsches Wörterbuch von Dr. Karl Schiller und Dr. August Lübben, 1–6. Photomechanischer Neudruck. Münster in Westf.: Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, 1875–1881.
Na t au O t to 1937: Mundart und Siedelung im nordöstlichen Ostpreußen. Königsberg (Pr)
und Berlin W. 35: Ost-Europa Verlag.
Pa l ion i s Jon a s 1985: Kalbos mokslo pradmenys. Vilnius: Mokslas.
Pau l Her m a n n 1956: Deutsche Grammatik 1. Halle (Saale), 1956.
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Homonyms in the Dictionaries of the
Lithuanian Language
S U M M A RY
The article analyses the homonyms found in The Dictionary of the Lithuanian Language
(LKŽ, LKŽe) and Jokūbas Brodovskis’ Dictionary, which originated due to the borrowing
of words from other languages and which are not presented as homonyms in the dictiona
ry entries. By their formation, the homonyms are divided into etymological, semantic
and derivational. In most cases both words originated from Germanic languages; several
formed from a Lithuanian word and a Germanism, a Lithuanian word and a Slavism; one
of them originated from a Lithuanian word and a hybrid word; one derived from a Germanism and a word of Turkish, Tatar languages. Borrowings become similar to the word in
Lithuanian with a different meaning, but these words have a different origin and meaning
and should thus be presented in different entries, e.g. 1 stieg ‘a roof tile; lath’ is formed
from stiegėlė and associated with MLG tegel ‘tile’ (Mnd W IV 517); cf. NHG Ziegel ‘roof
tile’; Latv. stiegelis ‘brick’; Lat. tegula, whereas 2 stieg zool. ‘stickleback (Gasterosteus aculeatus)’ is borrowed from Middle Low German stekele ‘small spined fish, stickleback’. The
article provides the homonyms which are not available in LKŽ, LKŽe.
The index of J. Brodovskis’ 18 th century manuscript dictionary Lexicon Germanico=Lithvanicum et Lithvanico=Germanicum III published in 2009 also contains unseparated homonyms, e.g. the native word voga ‘lump, piece of soil’ is not separated from the Germanism
voga ‘scale’; Germanism urtas ‘old money, artas’ goes together with urtas ‘stall, enclosure’
‘cattle-shed, cot’. In his dictionary J. Brodovskis presented the words rūta ‘plant’ and rūta
‘windowpane’ as separate words and considered them homonyms; however, they are not
separated in the index compiled by Vincentas Drotvinas.
Įteikta 2017 m. liepos 10 d.
N I JOL Ė Č E PI E N Ė
Lietuvių kalbos institutas
Petro Vileišio g. 5, LT-10308 Vilnius, Lietuva
nijole.cepiene@lki.lt
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L ie t uv ių k a lb o s i n s t it ut a s
Mok s l i n ių t y r i mų k r y pt y s: rašytinių šaltinių tarmės analizė,
tarmių leksikografija ir leksikologija, sociolingvistika, sintaksė.

LINA KAZLAUSKAITĖ
Š i au l ių „ Au š r o s“ mu z ieju s
Mok s l i n ių t y r i mų k r y p t y s : stilistika, sintaksė.

MARIAUS KATILIŠKIO RAŠTŲ
PALYGINIMAI: KALBINĖ TERPĖ
IR NAUJA PRASMĖ
Comparison of Texts by Marius Katiliškis:
Linguistic Environment and New Meaning
A NOTACI JA
Straipsnyje mokslo visuomenei pateikiamos dviejų rašytojo Mariaus Katiliškio romanų
Miškais ateina ruduo ir Išėjusiems negrįžti meninės priemonės – palyginimo – analizė ir gretinimas. Aptariant minėtų Katiliškio romanų palyginimus pastebima, kad romanų kalbinė
terpė sudaro sąlygas palyginimus praplėsti papildomąja apsuptimi. Tada vaizdas nebetenka
palyginimo funkcijos, yra išskaidomas atskiriems palyginimo žodžiams. Todėl skaitytojui
nebepaliekama erdvės palyginimui suvokti tradiciškai, nes Katiliškis sukuria tokį vaizdą,
kokio skaitytojas nesitiki.
E S M I N I A I Ž O DŽ I A I : palyginimas, temos ir vaizdo santykis, lyginimo sandara, papildomoji palyginimo apsuptis.
A N NOTAT ION
The article presents the scientific society with the analysis and comparison of two no
vels by Marius Katiliškis – Miškais ateina ruduo and Išėjusiems negrįžti – in terms of the
literary device of simile. While discussing the similes used in the aforementioned novels
by Katiliškis, the author observes that the linguistic environment of the novels creates
conditions to expand the similes by complementary surrounding. Then the image loses
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the function of comparison and is divided among individual words of the simile. Hence,
there is no space for the reader to comprehend the simile in a traditional manner, because
Katiliškis creates such an image which the reader does not even expect.
K E Y WO R D S : simile, theme-image relationship, composition of the simile, complementary surrounding of the simile.

ĮVADAS
Asociatyvusis mąstymas – tai tikrovės atspindėjimo sąmonėje procesas, leidžiantis gretinti pagal kokį šalutinį požymį ir gana artimus, ir net visai skirtingus daiktus, gyvūnus, augalus ir pan. Kalbos ekspresyvinimas lyginimu, vadinamasis palyginimas, dažnas ne tik diskurso, bet ir grožinės, publicistinės, net
mokslinės literatūros tekstuose. Anot Juozo Pikčilingio, lyginimas su pranašesniu dalyku, net ir „mažmožį padarys į akis krintantį“ (Pikčilingis 1989: 43).
Palyginimas yra tarpdisciplininio tyrimo reiškinys: jis įdomus ir kalbininkams
(stilistams, sintaksininkams) kaip leksinė ir semantinė, struktūrinė ir gramatinė
jungtis, ir literatūrologams, kaip meninė raiškos priemonė.
Vokiečių ir rusų kalbų stilistai palyginimus skiria prie tropų (Я 1998: 520–
521; Брандес 1983: 140). Lietuvių stilistai palyginimą apibūdina kaip priemonę
perkeltinei reikšmei atsirasti, kaip metaforizacijos pagrindą (Pikčilingis 1975:
352–356; Župerka 1980: 18–19). Lenkų ir latvių kalbininkai taip pat akcentuoja
metaforizacijos procesą (Kurkowska, Skorupka 2001: 202; Jenkevics 1967: 140).
Ir stilistikos tyrėjai, ir literatūrologai palyginimą suvokia kaip sudėtinę raiškos priemonę. Jis dažniausiai laikomas dvinare konstrukcija (Zaborskaitė 1982:
106; Ramonaitė 1972: 18–22; Голуб 1986: 238; Брандес 1983: 140; Koženiauskienė 2013: 151–152). Esama ir kitos nuomonės, kad be to, kas lyginama,
ir objekto, su kuriuo lyginama, nurodomas ir tertium comparationes (trečiasis
palyginimo narys, plg.: Župerka 1997: 59). Straipsnyje palyginimas suvokiamas
kaip trinaris vienetas: tema, vaizdas (rema) ir lyginimo pagrindas (Kazlauskaitė
2006: 66–74).
Pagal struktūrą palyginimas gali būti pilnasis ir nepilnasis, o tai lemia seminė žodžių sudėtis. Palyginimas, kaip sintaksinė konstrukcija, gramatiniu ir
struktūriniu požiūriu savita. Lietuvių ir rusų kalbininkai yra išskyrę paprastuosius ir išplėstinius palyginimus. Paprastųjų klasifikacija išsamiai aprašyta Valerijos Ramonaitės (1972: 18–22). Rusų ir vokiečių kalbose palyginamųjų konstrukcijų išskiriama mažiau (Розенталь 1987: 379; Брандec 1983: 141). Lenkai
lyginimą nusako jak, jako, niby, ni to, na ksztalt, jak gdyby (Kurkowska, Skorupka
2001: 201), o latviai – kā, nekā, it kā, jo-jo (MLLVG I 1959: 771–773; LVG 2015).
Ramonaitė išskiria net devynias paprastųjų palyginimų konstrukcijas: palyginimai, sujungti kaip, tarytum, tarsi, lyg, nelyginant, it, nei; įnagininko linksniu
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reiškiami palyginimai; koreliatyviniai (santykiniai) palyginimai; palyginimai su
prielinksniu prieš; palyginimai su veiksmažodžiais mena, primena; palyginimai
su būdvardžiais panašus, lygus ir tikras, palyginimai, papildomi modaliniais žodžiais rodos, atrodo, sakytum ir pan.; neigiamieji palyginimai.
Kad esama išplėstinių palyginimų, sudarytų iš kelių sakinių ir galinčių apimti net visą pastraipą, nurodoma ne tik lietuvių, bet ir latvių, rusų kalbų šaltiniuose (Розенталь 1987: 379; Голуб 1986: 239–240).
Lietuvių kalbotyroje vartojami dar du terminai: lyginamasis posakis ir lyginamasis sakinys (LKG 3 1976: 653–689; Gaivenis, Keinys 1990: 116). Šie
terminai nusako gramatinius ryšius tarp žodžių sakinyje ir plečia matomąjį,
jutiminį lyginimo vaizdą (DLKG 1997: 634). Palyginimo terminas vartojamas
ir frazeologijoje, o apibūdinamas kaip kognityvinė metafora (Marcinkevičienė
1994: 14; Koženiauskienė 2001: 206–215; 2013: 153–160)1.

TIRIAMOJI MEDŽIAGA, TIKSLAS,
METODAI IR UŽDAVINIAI
Vienu iš autentiškiausių ir žodingiausių Šiaurės Lietuvos rašytojų literatūrologų pripažįstamas Marius Katiliškis (Albinas Vaitkus, 1914–1980). Apie jo romanų kalbą esama dvejopos nuomonės. Vieni giria Katiliškį už žodingumą, kalbos
subtilumą (Kubilius 1995: 453; Bukelienė 1999: 76–99; Sprindytė 2012: 49–
53), o kiti sako, kad žodingumas pernelyg komplikuoja minties suvokimą (Raila
1991: 549; Nyka-Niliūnas 1996: 213). Pats Katiliškis labai vertino žodį, visada
pabrėždavo žinąs tokių, kuriuos tik vienas kitas kalbininkas tesuprantąs, bet jautė, kad laikui bėgant emigracijoje rašyti darosi vis sunkiau: „Nėra tos dirvos, kuri kalbą maitintų. Atitrūkom nuo gimto molio.“ (Macijauskienė 1981: 56).
Straipsnyje nagrinėjami romanų Miškais ateina ruduo (1957) ir Išėjusiems
negrįžti (1958) veikėjus charakterizuojantys palyginimai. Medžiaga rinkta iš
1991 m. romanų perlaidos, siekiant atskleisti Katiliškio palyginimų variacijas
ir kuriamą kultūrinę palyginimo prasmę. Tuo tikslu keliami šie uždaviniai: išrinkti, sustruktūrinti ir aptarti Katiliškio romanų Miškais ateina ruduo ir Išėjusiems negrįžti palyginimus pagal lyginimo pagrindą; sugretinti abiejų romanų
palyginimus ir jų variacijas; apžvelgti kuriamų palyginimų papildomąją apsuptį
(prepozicinį ar postpozicinį pažyminį, aplinkybę) ir išryškinti Katiliškio romanų palyginimų savitumą. Sukauptai medžiagai taikomi analizės, gretinimo ir
apibendrinimo metodai.
1

Autorės nesprendžia teorinių palyginimo problemų, nes tai būtų atskiro straipsnio tema.
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ROMANO MIŠKAIS ATEINA RUDUO
PALYGINIMAI
Lyginimas Katiliškio pasitelkiamas ne tik pagrindiniams romano veikėjams
(Tiliui, Agnei, Monikai, Doveikai), bet ir epizodiniams (Tugaudžiui, Raudonajam Petrui, Gužienei ir kt.) apibūdinti. Lyginimo temos ir vaizdo gretinamoji
analizė rodo, kad Katiliškio veikėjai lyginami su žmogaus savybėmis, gamtos
reiškiniais, buities daiktais, spauda, tautosakos veikėjais (žr. 1 priedą). Lyginimas su gamtos reiškiniais dažniausiai nusakomas žodžiais vėjas, audra, perkūnija, sausra. Gyvūnija, kaip lyginimo pagrindas, įvardijama naminiais (arklys, šuo,
katinas, gaidys, žąsinas, perekšlė) ir laukiniais gyvūnais, paukščiais ir pan. (levas,
kirmėlė, žvirblis, pempė, peteliškė). Iš augmenijos Katiliškis dažniausiai mini šaką,
medį, erškėtrožę, žolę (žr. 1 diagramą). Lyginimo pagrindo leksika visose diagramose pateikiama pagal žodžių vartojimo dažnumą.

vėjas,
audra,
perkūnija,
sausra

arklys,
šuo,
katinas,
gaidys,
žąsinas,
perekšlė

Lyginimo
pagrindas

gamta

šaka,
medis,
erškėtrožė,
žolė

levas,
kirmėlė,
žvirblis,
pempė,
peteliškė
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Palyginimų vaizdas praplečiamas ar susiaurinamas įvairiais pažyminiais, plg.:
(šuo) pikčiausiai pasiutęs, (arklį) jauną karštakraujį, (šuo) be uodegos, (obuolys) subukytas, svyruojančio ant vandens gluosnio (šakelė), (beržas) pragręžtu kamienu,
karštas pavasario (dvelksmas), drungnas vasaros (lietus), bijūno (žiedas), kurį geistų nusiskinti ir prie širdies prisisegti, viską siaubianti (sausra), senas (žvirblis) ir pan.
Katiliškis, lygindamas veikėjus su gamta, ne tik ir ne tiek paryškina veikėjų
tam tikras charakterio ar išvaizdos savybes, kiek kuria naują kalbinę prasmę,
kuri yra neįprasta, ne(si)tikėta, netradicinė, todėl palyginimas negalimas suvokti tradiciškai, o įspraudžiamas į lyginimo pagrindo leksinę reikšmę.
Panašus vaizdas kuriamas ir tų palyginimų, kurių lyginimo pagrindas yra
žmogaus (ne)kultūrinė, su juo susijusi socialinė aplinka. Romane Miškais ateina ruduo dažniausiai lyginama giminystę nusakančiais žodžiais (motina, vaikas,
kūdikis). Katiliškis kaip lyginimo pagrindą mėgsta imti socialinę priklausomybę
žyminčius (žemdirbys, ūkininkas, kaimietis) žodžius. Rašytojo pasirenkami (ne)
kultūrinę (stulpas, laikraščio skiautė; šmėkla, girtuoklis, čigonas) prasmę turintys
žodžiai (žr. 2 diagramą).

stulpas,
laikraščio
skiautė

motina,
vaikas,
kūdikis

Lyginimo
pagrindas

žmogaus
kultūrinė
aplinka

šmėkla,
girtuoklis,
čigonas

žemdirbys,
ūkininkas,
kaimietis
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Romano Miškais ateina ruduo veikėjų lyginimas su žmogaus kultūrine
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Lyginimo pagrindas praplečiamas ar susiaurinamas įvairiais pažyminiais,
plg.: pabaigtuvėse doras (darbininkas), (motina) kūdikį, (pusmergė), išleista išeigai,
bažnyčion ar pas drauges, tikra gailestingoji (sesuo), visai suaugęs (vyras), (kunigas)
iš sakyklos, šlubasis žiauriai suniokotas (žmogelis), žaislinį (žiogą), (stulpai) kelių
susikirtime, linų (pėdas) iš markos ir pan.
Iš romano Miškais ateina ruduo žmones charakterizuojančių palyginimų matyti, kad vaizdas praplėstas papildomo konteksto (prepozicinio pažyminio, išplėstinio postpozicinio pažyminio). Katiliškis labai smulkiai, sakytume, sąmoningai, lyginimo pamatu bei papildomąja apsuptimi nusako temos reiškinį,
daiktą ar veiksmą, todėl tradicinių palyginimų vaizdas paliekamas tas pats, tik
pasirenkamas kitas lyginimo pamatas, padedantis sukurti naują sakinio prasmę.
Iš netradiciškai kuriamų palyginimų ryškėja veikėjų tradicinės išvaizdos detalės. Moterys ir merginos yra tvirto sudėjimo, sveikos, raudonskruostės, šviesiaplaukės (pavyzdžiui, Agnė). Vaikinai ir vyrai stiprūs, aukšti (Každaila, Tilius), išskyrus tuos, kurie neturi nuolatinės gyvenamosios vietos. Jie yra luoši
(Laurynas) ar senyvo amžiaus.

ROMANO IŠĖJUSIEMS NEGRĮŽTI
PALYGINIMAI
Šio romano veikėjai gana sąlygiški, mat žmonių gyvenimas romane gana
chaotiškas. Pasakotojui, bėgliams ir kariams, vadovybei, svetimiems, moterims
apibūdinti palyginimai pateikiami straipsnio 2 priede. Šio romano veikėjai taip
pat lyginami su gamta. Tik čia gyvūnija, augmenija ir gamtos reiškiniai, su
kuriais lyginama, Katiliškio yra sumažinami arba įvardijami kaip nenuspėjami reiškiniai. Antai lyginimuose su šunimi, arkliu, avinu, katinu vaizdas praplečiamas ne tik postpoziciniais ar prepoziciniais pažyminiais: pasiutę (šunys),
medžioklinis (šuva) akylai sekęs padėtį, (kiaulė), veriama į snukį viela, išdaris (jautis) ir pan.), bet ir aplinkybėmis: (arklys) ganykloje, (avinas) tekis savo kaimenės
priešakyje, (katinas) į varnėno inkilą ir pan. Palyginimų su žodžiais skruzdėlė, bitė,
vabzdžio lėlytė vaizdas susiaurinamas, plg.: (bitelės) pro siaurą laktos plyšį iš avilio, žydo (bitės) ir pan. Lygindamas su augalija gėlė, ūglis, slyva rašytojas apriboja vaizdą pažyminiais, plg.: puikią ir retą (gėlę), nuskintą šiaurės krašto soduose ir
gėlynuose, (slyva) pamėlynavęs ir nunokęs, trąšus stiebo (ūglis), grasinąs netrukus
apgalėti senąjį medžio kelmą ir pan. Lyginimo su stichiniais gamtos reiškiniais
(purslas, griausmas, kruša, vulkanas) vaizdas praplečiamas tik kartą – veikiantis
vulkanas (žr. 3 diagramą ir 2 lentelę).
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Romano Išėjusiems negrįžti veikėjų lyginimas su gamta

Romano Išėjusiems negrįžti palyginimai kur kas tradiciškesni, rečiau apriboti
pažyminių, ir Katiliškis jau lyginimo pagrindu telkia skaitytoją individualios ir
kultūrinės prasmės paieškoms.
Lyginimo pagrindo su žmogaus kultūrine aplinka diagramoje dažni žodžiai
nebylys, nekrikštas, saracėnas. Pažyminių, ribojančių palyginimo prasmę, romane reta, plg.: nekrikštų kūdikių, tikri saracėnai, kokie laukinių salų gyventojai orchidėjų vainikais ir pan. Žodžiais apynvirpstis, lėlė, sėmenų maišas lyginama beveik
be pažyminių. Lyginimo pagrindo žodžiai Jūratė, Samsonas, kinų dievaitis ir kt.
teikia skaitytojui platesnį ne tik Lietuvos, bet ir pasaulinį kultūros, literatūros,
muzikos prasminį akcentą. Lyginimo pagrindas šmėkla, velnias vartojami be pažyminių (žr. 4 diagramą).
Romano Išėjusiems negrįžti palyginimo pagrindas atspindi Katiliškio kultūrinę ir literatūrinę patirtį, o palyginimai paryškina patekusių į beviltišką padėtį
veikėjų emocinę būklę.
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nebylys,
nekrikštas,
saracėnas

apynvirpstis,
lėlė,
sėmenų
maišas

Lyginimo
pagrindas

žmogaus
kultūrinė
aplinka

Jūratė,
Samsonas,
kinų dievaitis

velnias,
šmėkla

4

diagrama .

Romano Išėjusiems negrįžti veikėjų lyginimas su žmogaus kultūrine aplinka

Romano Išėjusiems negrįžti pasakotojas lyginamas su įvairiais gyvūnais,
daiktais, išryškinančiais tvirtumą ir jausmingumą dėl nesugebėjimo neišduoti
Tėvynės. Bėgliai lyginami ne tik pagal išorinį požymį, bet ir potekstinį, atveriantį emocinį klodą. Vadovybę charakterizuojančiais palyginimais stengiamasi
išryškinti žmogaus ydas: šiurkštumą, žiaurumą, gobšumą, inertiškumą, piktumą. Svetimi, menkai pažįstami ar nepažįstami žmonės lyginami akcentuojant
kokį daikto, reiškinio ar veiksmo sutapimą su lyginamuoju žmogumi. Moterys
lyginamos su augalais ir gamtos reiškiniais

IŠVADOS
Marius Katiliškis palyginimą linkęs plėsti papildomąja apsuptimi (prepoziciniu ar postpoziciniu pažyminiu, aplinkybe). Vaizdas tarsi nebetenka palyginimo funkcijos. Dėl aprašomojo palyginimo pobūdžio semantinis krūvis išskaidomas atskiriems žodžiams. Norint suvokti prasmę, reikia kreipti dėmesį ne į
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centrinį palyginimo žodį, o į junginio visumą. Šis palyginimo modelis būdingesnis romanui Miškais ateina ruduo. Romane Išėjusiems negrįžti tokios palyginimo sklaidos mažiau. Dažniausiai ji pastebima, kai autorius prakalba poetiškai
ar leidžiasi į epinį aprašinėjimą.
Jei palyginimas trumpas, Katiliškis palyginamąjį kontekstą kompensuoja lyginimo pamatu ir mikrokontekstu. Romane Išėjusiems negrįžti vyrauja tradiciniai palyginimai. Romano Miškais ateina ruduo palyginimai netradiciniai ir kur
kas išradingesni.
Pastebima, kad Katiliškis keičia vaizdo, kuris skaitytojo sąmonėje turi tam
tikrą apibrėžtį, lyginimo pagrindą ir iškelia kitą išvaizdos ar būdo ypatybę (kaip
arklys (nusižiovavau); kaip slyva (pamėlęs) visas kūnas, ne tik nosis).
Abiejų romanų palyginimų gretinimas veda prie minties, kad rašytojas kalbą,
kaip gyvą organizmą, nuolat keičia ir augina naujas leksikos junginių prasmes.
Romane Miškais ateina ruduo pastebima pirminė nominacija. Palyginimas gali
skambėti net kaip pagrindinio žodžio apibrėžimas. Čia viskas yra be galo artima ir tikra: Katiliškis lygindamas būtinai detalizuoja, tarsi to nepadarius palyginimas liktų nesuprastas. Romano Išėjusiems negrįžti kalba pereina į aukštesnį
lygmenį (antrinę nominaciją). Dažniausiai nusakomas tik išorinis gretinamųjų
dalykų sutapimas, o skaitytojas turi pats iššifruoti kodą (ypač palyginimus, kurie užkoduoja pasaulio kultūrą plačiąja prasme (papročius, literatūrą, religiją ir
pan.).
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1 P R I E DA S .

Lyginimo
pagrindas

Romano Miškais ateina ruduo palyginimai

Žmogus (kūno dalis,
giminystė, socialinė
padėtis, profesija)

Lyginimo raiška
lyg prasikaltėlis ir išdavikas; kaip atklydėlis iš tolimo krašto;
kaip vagis; kaip valkata; kaip ūkininkas; lyg pabaigtuvėse
doras darbininkas; kaip raštininkas; lyg rūšiuotojas prekių;
kaip pirmametis; kaip motina kūdikį; kaip vaikas; kaip tavo
pusdėdis Petras; kaip gysla; aš laksčiau kaip beprotė paupiu;
tegul nemano, kad taip lengvai ji duosis suvystoma tartum
mažametė; kaip mergaitė; tartum pusmergė, išleista išeigai,
bažnyčion ar pas drauges; tartum motina; lyg tikra gailestingoji
sesuo; kaip jauna išdykėlė; kaip vienintelė; lyg bajoras tėvūnas
savo kiemo tarpvarty; kaip kaimiečio; kaip išmankštintas
kareivis; nelyginant koks pasiuntinys; tartum nenumaldomas
prokuroras, atsisukęs į liaudį; lyg tikras sąmokslininkas; kaip
merga parugėj; kaip girtuoklis; kaip žmogus; kaip čigonas;
kaip bobą; kaip nenaudėlio; kaip jauna motina; kaip draugo;
kaip visai suaugęs vyras; kaip broliai; kaip seniausi draugai;
kaip tikri įsimylėję jaunuoliai; kaip kūdikiai savo naivumu ir
bejėgiu nesugebėjimu; kaip lunatikai, staiga pakylą iš guolio;
kaip čigonai; kaip žemdirbiui; lyg giminės; kaip šlubasis
žiauriai suniokotas žmogelis; kaip davatkos; lyg kunigas iš
sakyklos; kaip kunigui prie klausyklos pinučių.
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kaip antis; lyg šuva pikčiausiai pasiutęs; kaip gaidys su
skiautere; kaip gaidys; kaip šuva be uodegos; tartum jauną
karštakraujį arklį laužtukais; kaip žirnių kirmėlaitė ankšties
kamputyje; kaip kurmis pačiam kiemo vidury; kaip obuolys
subukytas; kaip rugelis ant kalno; lyg medis; kaip perkūnija;
lyg ožka skabydama jurginus per tvorą; kaip starta geltongūžė
į vyšnios šaką; kaip šarka; sakytum lendrė; kaip žibuoklė
alksnynėlyje; kaip svyruojančio ant vandens gluosnio šakelė;
kaip aušros užlieta viršūnė; kaip palazdė; kaip nuplėšta
žydinčios ievos šaka smarkiai šmigojančioje rankoje; kaip
tas medelis; kaip beržas pragręžtu kamienu; kaip erškėtrožė;
tartum miško tankmėje seno kelmo pūzras; kaip vėjas; kaip
karštas pavasario dvelksmas; kaip drungnas vasaros lietus;
lyg nuo debesio vėjo atplėšta miglos skiautė; kaip širšė; kaip
ankštis; kaip bijūno žiedas, kurį anos geistų nusiskinti ir prie
širdies prisisegti; kaip audra; kaip vėjas; kaip viską siaubianti
sausra; kaip vėjo blūškis; tartum perdžiūvusi žemė; kaip
rainasis per nugarą braukomas; kaip levas; tartum žąsinas;
kaip ir Žebris prie būdos antai ką pririštas; kaip pašutintas
karklas; kaip kuilio bamba; kaip upė, sugerianti savin gausybę
upelių; kaip ežys; kaip šernas; kaip šeškas; lyg erzinamas
šuva; kaip perekšlė pasišiaušusi; kaip katės; kaip erkė karvei
į tešmenį; kaip uodą; tartum višta po sąšlavyną; kaip žiurkė;
kaip jautis; kaip veršiams; kaip driežas; kaip gaidys, jausdamas
vanagą; kaip neparduotą veršį iš turgaus; kaip vižlas, laukiąs
medinčiaus šūvio į kylančias antis; kaip telyčia nekreiktam
tvarte pavasarį; kaip vieversys; nelyginant senas žvirblis; kaip
peteliškės; kaip doriausias darbinis gyvulys; kaip išdaris jautis;
lyg didelė prakaulė varlė; kaip žvirblis; kaip barsukas rudenį;
kaip lydekos; kaip kirmėlė; kaip žalmargė iš ganyklos; tartum
žąsinas; kaip gandrai; tartum balta peteliškė iš piliarožės žiedo;
lyg pelė; lyg arklys, pajutęs nešamus pavalkus; tartum į jungą
sukinkyti jaučiai; kaip ungurys tarp staliukų; kaip levas; kaip
katinas; kaip kiaulė po kinį; kaip kiaulė; kaip pempės; šunies
balsu; lyg veršis permuštas kūle ant žemės; lyg žiovaujantis
arklys; kaip veršius iki žiauksėjimo; kaip jautis išsiganęs;
kaip tikras žolėdis; kaip utėlę; kaip gaidys; kaip amaras; kaip
darni paukščių rikiuotė, susukus kepure; kaip naudatkos; kaip
žemuogė; kaip vijoklis ant pirmo pasitaikiusio stiebo, virpčio;
kaip akuotas; kaip žolė gležna ir lengvai numinama koja; kaip
karklo vytelė; kaip sedula aikštelėje; kaip lapai epušės; kaip
berželis svyruonėlis; kaip pušelė skynime; kaip lapelis.
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Buities daiktai
(namų apyvokos
daiktai, statybos
reikmenys)
Spauda

Tautosakos veikėjai
Žmogaus veikla

2 P R I E DA S .

Lyginimo
pagrindas

kaip stulpą; kaip mūras; lyg turgavietėje neparduotas apleistas
daiktas; kaip žaislinį žiogą; kaip vijurkas; kaip stulpai kelių
susikirtime; kaip kryžius; kaip anglių prikrautas arbatinis; kaip
jaujos pečiaus kakta; kaip staklės; kaip milinė pirštinė; tartum
linų pėdas iš markos; kaip sulankstomas metras; kaip mazgotė;
kaip šikšna.
lyg laikraščio skiautė; kaip popierius.

lyg sūriu apsirijusi varna; kaip šmėkla kokia; bjauri kaip
velnias, o pikta jau – kaip raganų motina; kaip vaidiniai; kaip
užkeikėjas jaujoje ant pinigų sieko; kaip raganius miške.
lyg guba iš gėrybių krūvos.

Romano Išėjusiems negrįžti palyginimai
Lyginimo raiška

Žmogus (kūno, dalys, it nebylys; kaip tikras ir prisaikdintas kareivis; kaip savo
socialinė padėtis,
krašto išvaduotojui; kaip krikščionis; kaip kūdikiai; lyg vaikai
profesija)
žaidimų kambaryje; tartum tikriems savo vaikams; kaip
su išlepintu vaiku; it našlaičiai; kaip tankistai; kaip gabius
paukštienos ir kitų sausų produktų medžiotojus; nelyginant
kokie vasarotojai; kaip į miškinius ir į miestą pirmą kartą
išvydusius; lyg indėnus; kaip tas gruzdietis ūkininkas; kaip
tankų grenadierius; kaip tikras inteligentas; tartum negrą
kokį Afrikoje; į žydelį skudurininką; kaip kūdikėliai; tartum
nekrikštų kūdikių; kaip nekrikštai; kaip nekrikštams; kaip
uodegos; kaip tikriems aristokratams; kaip kazokas; lyg boba
turgun ant kiaušinių; lyg koks pasiturįs mužikas į atlaidus;
negu trečiojo reicho kūrėją; tartum didžiausi karo vadai;
kaip turguje kiaušinius sukūlusi bobelė; kaip apvilta mergelė;
kaip tikri saracėnai; kaip pasiučiausias keikūnas, kaip pirmo
laipsnio blevyzga; negu mūsų enkavedisto; kaip kalakutą; su
povu ar bent gaidžiu tarp prastesnės kilmės plunksnuočių;
kaip skruzdė, velkanti sienoją savo rūmų statybai; it kokie
laukinių salų gyventojai orchidėjų vainikais; kaip jų gimtinių
aūlų duchanų šeimininkai; su prastais lietuviais; kaip ir visi
išvarginti ir turį begales laiko; nelyginant teisėjas rūstus
ir daugiausiai išmanantis; lyg apaštalas laimindamas; kaip
vienos rankos pirštai, paskleisti ant sutremtų šiaudų; kaip šitoji
šinkarkos duktė; kaip imtynininkas;
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Buities daiktai (namų
apyvokos daiktai,
statybos reikmenys)
Spauda, literatūra,
muzika, kultūra
Tautosakos veikėjai

lyg arklys ganykloje; lyg avinas tekis savo kaimenės priešakyje;
nelyginant koks dveigis kumelys; kaip besivaikuojanti kalė;
kaip šuva; kaip slyva; kaip paskutiniai avinai; kaip katinas
į varnėno inkilą; kaip šeimininko prie karčiamos užmiršta
kumelė; kaip avių banda; kaip žydo bitės; kaip briedžiai,
ragus išvertę; kaip briedžiui ragais į amžiais neišbrendamus
karklynus; kaip jerubes; kaip pasiutę šunys; kaip šunį;
kaip kiaulė; kaip silkės; kaip arklys girtuoklio vežime;
kaip vabzdžio lėlytė; negu viso kaimo šunes; iš meškos
žiemojimo pradžioje savo nykštį; kaip medžioklinis šuva
akylai sekęs padėtį; į ožį; tartum kurtas; negu medžioklinį
šunį mechaninis zuikis; lyg kiaulė, veriama į snukį viela; kaip
ežys; kaip liūtai; kaip griausmas; kaip kruša; lyg veikiantis
vulkanas; amaru; kaip jaučiai; kaip išdaris jautis; lyg bitelės
pro siaurą laktos plyšį iš avilio; lyg skruzdės; tartum skruzdės;
kaip varnas; kaip titnagas; kaip anglis; kaip katės; kaip kiaulė
apie debesį; nelyginant trąšus skiepo ūglis, grasinąs netrukus
apgalėti senąjį medžio kelmą; tolygiai puikią ir retą gėlę,
nuskintą šiaurės krašto soduose ir gėlynuose; purslais.
lyg šutintų sėmenų maišas, perleistas per spaustuvus; kaip
muilo kruopelė skalbėjo geldoje; kaip apatinė girnų pusė; kaip
apynvirptis; kaip upės; kaip seno medžio drevėje, kur susimeta
ir širšės, ir bitės; lyg smaigas; kaip apynvirptis; kaip rakštis
panagėje; kaip malkas; kaip kolona; tikra lėlė.

nelyginant koks Parsifalis; kaip Peer Gynt; lyg kinų dievaitis;
nelyginant Juda Iskarijotas terbelę su trisdešimčia sidabrinių,
pavaizduotą daugelyje populiarių paveikslų; lyg Samsonas
girnas; lyg Jūratė savo gintaro rūmų griuvėsiuose; kaip angelas.

kaip šmėklos; kaip toji lapė iš stingstančios eketės; kaip į
velnius.

Comparison of Texts by Marius Katiliškis:
Linguistic Environment and New Meaning
S U M M A RY
The article discusses the similes used in two novels by Marius Katiliškis (1914–1980) –
Miškais ateina ruduo (The Autumn Comes through the Forests) and Išėjusiems negrįžti (To Those
Who Departed Never to Return). Katiliškis tends to expand the simile with complementary
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surrounding (by prepositional and postpositional attributes, adverbial modifiers). The
image as if loses the function of comparison. Through the descriptive type of the simile,
the semantic load of the image is resolved among individual words. In order to comprehend the meaning, not the main word of the simile but the whole phrase has to be taken
into account. Such a simile model is more characteristic of the novel Miškais ateina ruduo.
There is less resolution of the simile in the novel Išėjusiems negrįžti. It is usually observed
when the author speaks in a poetical manner or goes for an epic description.
If the simile is brief, Katiliškis compensates the comparative context with the basis of
comparison and its complementary surrounding. The novel Išėjusiems negrįžti is domina
ted by traditional similes. Untraditional and far more inventive similes prevail in the novel
Miškais ateina ruduo.
It is observed that Katiliškis tends to change the basis of comparison of the image
which already has a certain definition in the reader’s mind and highlights a different peculiarity of appearance or manner [kaip arklys (nusižiovavau); kaip slyva (pamėlęs) visas kūnas,
ne tik nosis; (I yawned) as a horse; the whole body, not only the nose, is (blue) like a plum].
The comparison of the similes used in the two novels leads to the idea that the wri
ter raises the language as a living organism and changes the result of the thought and
its linguistic form by creating a new meaning of the simile. Primary nomination can be
observed in the novel Miškais ateina ruduo. The simile may even sound as the definition
of the main word. Everything is immensely close and real: by comparing, Katiliškis ne
cessarily provides details; otherwise, the simile would be difficult to comprehend. The
language of the novel Išėjusiems negrįžti shifts to a higher level (secondary nomination).
Usually, only the exterior coincidence of the things being compared is expressed, and the
reader has to decipher the code (in particular those similes which encode the global culture in a broad sense (customs, literature, religion, etc.)).
Įteikta 2017 m. rugsėjo 18 d.
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EINE MEHRSPRACHIGE
WEBSITE ZUR GRAMMATIK
DER LITAUISCHEN SPRACHE
Daugiakalbė lietuvių kalbos gramatikos
informacinė sistema internete
A N NOTAT ION
Vor einem Jahr begann man am Institut für litauische Sprache an einem Projekt zu
arbeiten, das zum Ziel hat, die Präsentation ausführlicher Daten zu den grammatischen
Eigenschaften litauischer Wörter dem Benutzer frei zugänglich im Internet zur Verfügung zu stellen. Im März 2017 wurde eine Probeversion vorbereitet, die nur Wörter mit
der Wurzel „bėg“ (vgl. das Verb „bėgti/laufen“) umfasst. Die Datenbank besteht aus rund
25.000 Datensätzen. Das Projekt ist bestrebt, die Mängel schon vorhandener Arbeiten auf
dem Gebiet der Computerlinguistik zu vermeiden. Das betrifft den Umfang der Wörter,
die Vielseitigkeit der grammatischen Daten, die Klarheit und Verständlichkeit der Darstellung der Daten u.a. Die grammatische Information über das vom Benutzter eingegebene Wort wird in drei Bereichen dargestellt: Struktur des Wortes, morphologische Daten
und morphemische Daten. Dies ist die erste Website in Litauen, auf der die Information
über Typen von Morphemen dem Benutzer angegeben wird. Für jedes in der Datenbank
enthaltene Wort kann man eine Flexionstabelle bekommen. Für manche Wörter sind auch
Verwendungsbeispiele angegeben. Die Website wird in sieben Sprachen geführt: Litauisch,
Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Russisch und Japanisch, damit Ausländer, die
sich für die litauische Sprache interessieren, sie nutzen können.
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S C H L Ü S S E LWÖ RT E R :

Grammatik, Morphologie, Morphemik, Informationssystem,
Computerlinguistik.
A N NOTAT ION

The project was started in the Institute of Lithuanian language in 2016. It aims at presenting detailed data about the grammatical features of Lithuanian words. The goal is to
make those data freely accessible to any user on the Internet. The preliminary version
covering the words with the root “bėg/run” was published in March 2017. The database
contains around 25,000 entries. We are trying to avoid drawbacks that are specific to the
works done in the field of computational linguistics. It includes word coverage, grammatical data comprehensiveness, clarity and clearness of presented information etc. Grammatical information about the word in question is presented from three aspects: word structure,
morphological data, and morphemic data. It is the first website in Lithuania providing
morphemic types. One can get an inflection table for each word the database contains.
Usage examples are given for some words. The information on the website is available in
seven languages – Lithuanian, English, German, French, Italian, Russian, and Japanese –
so foreigners interested in Lithuanian language can use it as well.
K E Y WO R D S : Grammar, Morphology, Morphemic, Information system, Computational linguistics.

1.

EINFÜHRUNG: COMPUTERLINGUISTIK

Bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts wurden alle Grammatiken auf Papier gedruckt. Nach dem Aufkommen von Computern (im Jahre 1942 wurde der erste
Computer der Welt, MARK I, an der Universität Harward gebaut (Schwanke
1991: 69)) begannen sie in alle Gebiete des Lebens einzudringen. Sprachen waren keine Ausnahme: bald wurde klar, dass Computer nicht nur Zahlen, sondern auch beliebige Symbole verarbeiten können. Folglich können sie auch
Sprachen verarbeiten. Mehrere Linguisten begannen formale Beschreibungen
von Sprachen zu entwickeln, damit die Fähigkeiten von Computern auch auf
Sprachen angewendet werden konnten (Winograd 1983: 23). Auf dem Feld der
künstlichen Intelligenz wurde die Sprachverarbeitung zu einem der wichtigsten
Anwendungsgebiete (Chabris 1989: 71). Seit 1968 bis 1978 war die grammatische Analyse von Sprachen das wichtigste Thema der Erforscher künstlicher
Intelligenz (Nierenburg 1987: 26). Die Sprachen jedoch, die sich so leicht den
Menschen fügen, erschienen als harte Nuss für die Computer (Jensen, Heidorn,
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Richardson 1993: 2). Deshalb konnten bislang keine guten Ergebnisse auf dem
Gebiet der Sprachverarbeitung mit Hilfe von Computern erreicht werden.
1.1.

STATISTISCHE METHODEN

Sehr große Bedeutung haben in der Sprachverarbeitung statistische Methoden. Die ersten Vorschläge, sie zu benutzen, waren kurz nach dem Aufkommen von Computern vorgebracht worden. Besonders gilt das für die englische
Sprache. Dawid W. Reed erörtert die quantitative linguistische Analyse (Reed
1949: 236). Warren Weaver war der erste, der den Gedanken äußerte, Computer
für Übersetzungen zu benutzen. Im Jahre 1949 schlug er vor, dazu statistische
Methoden zu verwenden. Aber die damaligen Wissenschaftler lehnten es nach
einer kurzen Weile ab, wahrscheinlich wegen des ungenügenden Umfangs elektronisch lesbarer Texte und wegen der nicht allzu großen Leistungsfähigkeit der
damaligen Computer. Nach ein paar Jahrzehnten, als die Textkorpora gesammelt waren, und die Anwendung statistischer Methoden in der Spracherkennung gute Leistungen hervorbrachte, kehrte man wieder zu den statistischen
Methoden in der Übersetzung zurück (Brown at al. 1990: 79). In Kanada gab
es besonders günstige Bedingungen dafür, weil dort das ganze Material des
Parlaments wegen der beiden Staatssprachen in zwei Sprachen (Englisch und
Französisch) gespeichert wird. Deshalb konnte eine genügende Menge an Paralleltexten sehr schnell gesammelt werden (Al-Onaizan, Curin, Jahr 1999: 1).
Die Struktur der beiden Sprachen, d.h. der englischen und der französischen,
sind sehr ähnlich: die Wortfolge ist streng (an der ersten Stelle steht das Subjekt, an der zweiten Stelle das Prädikat). Die Ähnlichkeiten in der Struktur
der Sprachen erlaubten, gute Leistungen bei der Übersetzung mit statistischen
Methoden zu erreichen. Aber das ist mit der litauischen Sprache nicht der Fall.
Die Google-Übersetzungen, die die statistische Methode benutzen, liefern bis
jetzt keine guten Übersetzungen in die litauische Sprache. Laut den Angaben
des Jahres 2017 sind die Ergebnisse sowohl der Übersetzung Englisch-Litauisch als auch der Übersetzung Litauisch-Englisch schlechter als diejenigen für
Englisch-Lettisch, Lettisch-Englisch, Englisch-Estnisch und Estnisch-Englisch (Skadiņš 2017: 22).
Die statistischen Methoden drangen auch in andere Gebiete der Linguistik
ein. Die ersten Arbeiten betrafen die Phonetik (Zipf 1929). 1944 wurden statistische Untersuchungen der Literaturlexik durchgeführt, d.h. wieviel Wörter
wurden einmal gebraucht, wieviel Wörter zweimal, dreimal usw. (Yule 1944: 9).
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Seit 1973 wird die Benennung Dialektometrie für die Bezeichnung des Gebietes der Linguistik benutzt, das sich mit der quantitativen Erforschung der
Sprachen und Mundarten befasst (Köhler, Altmann, Piotrowski 2005: 498).
Ebenso wurden statistische Methoden auf dem Gebiet der Morphologie angewendet. Goldsmith beschreibt den Algorithmus für die Feststellung der Morpheme im Wort so: „algorithm that takes as input a list of words and provides
as output a segmentation of the words into morphemes“ (Goldsmith 2010: 365).
Ende des vorigen Jahrhunderts werden Versuche in der russischen Literatur
beschrieben, eine automatische syntaktische Analyse von Sätzen mit Hilfe statistischer Berechnungen durchzuführen. Die Wissenschaftler in Russland haben vorgeschlagen, die syntaktische Struktur von Sätzen nicht auf Grund der
linguistischen Analyse zu machen, sondern eine statistische Verarbeitung der
Texte zu benutzen. Sie behaupteten, dass jede sprachliche Einheit (Wort, syntaktische Kategorie des Wortes, syntaktische Konstruktion) mit einer gewissen
Häufigkeit im Text vorkommt. Z.B. laut den Angaben des englischen Frequenzwörterbuchs der Valenz sind 195 verschiedene Muster der syntaktischen Beziehungen dem Verb eigen. Doch allein die zehn am häufigsten vorkommenden
Muster machen 86% aller in Texten verwendeten Fällen aus. Statistische Gesetzmäßigkeiten werden auch für die lineare Struktur des Satzes benutzt. Jede Wortklasse hat ihre Frequenz, mit der sie mit einem gewissen Abstand vom
Ausgangspunkt entfernt sein kann. Das Verb der englischen Sprache kann mit
der Wahrscheinlichkeit 0,7 in der zweiten bis fünften Position vom Anfang des
Satzes stehen. Und mit der Wahrscheinlichkeit 0,95 kommt es an der zweiten
bis zehnten Position vor (Сердюков 1979: 124).
Später wurden Daten für die syntaktische Analyse aus einem Textkorpus
benutzt (Köhler 2012: 31).
Doch gute Resultate sind vorläufig nur bei der Verarbeitung der englischen
Sprache erzielt worden. Vidas Daudaravičius, der auf dem Gebiet der Computerisierung der litauischen Syntax gearbeitet hat, behauptet: „Naivu manyti,
kad metodai, kurie sėkmingai taikomi anglų kalbai, tinka ir kitoms kalboms.“1
(Daudaravičius 2012: 3).
Mit Hilfe der statistischen Methoden kann man schnell rasch arbeitende
Systeme schaffen, aber unter einer Bedingung: Man muss eine bestimmte Zahl
an Fehlern tolerieren (Link 1). Deshalb wurde am Institut für litauische Sprache beschlossen, sich möglichst weniger auf Statistik zu berufen, weil man nach
größter Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Daten strebt.
1

„Es ist naiv zu denken, dass die Methoden, die für die englische Sprache erfolgreich benutzt
werden, auch für die anderen Sprachen ebenso passen.“
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1.2.

DIE LAGE IN LITAUEN

Viele Arbeiten sind auf dem Gebiet der Computerisierung der Litauischen
Grammatik bereits erfolgt. Die meisten von ihnen sind nur für Fachleute der
Computerlinguistik verständlich. Einige sind auch für die breite Öffentlichkeit bestimmt. Sie widerspiegeln aber nur einzelne Eigenschaften und Merkmale der Wörter und der Grammatik. Z.B. wurde in Kaunas an der Universität Vytautas’ des Großen eine Datenbank der Morphemik auf Grundlage eines
Textkorpus erstellt. Dort fehlen viele Wortformen und man benutzt sehr viele
Abkürzungen, die nicht allen verständlich sind. Die Morpheme werden mit
Bindestrich getrennt und keine Daten über den Typ des Morphems angegeben.
Am Institut für Mathematik und Informatik in Vilnius wurde eine Datenbank
für Derivation und Morphemik geschaffen. Dort ist der Typ des Morphems angegeben sowie die Grundwörter und Bestimmungswörter (Murmulaitytė 2012:
96). Leider ist die Datenbank nicht frei zugänglich. Deshalb wurde beschlossen,
ein umfassendes Informationssystem zu schaffen, das für die breite Öffentlichkeit bestimmt sein und dem Benutzer ausführliche Daten bieten können soll.
Man kann zwei Extreme in der Darstellung der litauischen grammatischen
Information im Internet beobachten. Das sind: das Fehlen sogar der geläufigen
Wortformen und die Darstellung überflüssiger, selbst dem Muttersprachler unverständlicher Wörter. Im Informationssystem für die litauische Grammatik ist
man bestrebt, diesen beiden Extreme zu entgehen. Alle Wortformen werden
automatisch mit dem Computer ausgehend vom Lemma des Wortes generiert,
so erhält man den ganzen Satz an Flexionsformen. Alle möglichen Ableitungen
und Zusammensetzungen werden in die Datenbank eingetragen. Also gibt es
kein Fehlen von Wortformen mehr. Dann werden alle vom Computer gebildeten Wörter und Wortformen von Hand geprüft und nicht existierenden Varianten weggestrichen. So erreicht man den Ausschluss überflüssiger Wörter.
2.

DIE ARBEITEN ZUR
COMPUTERLINGUISTIK IN LITAUEN

In Litauen kann man zwei Methoden der Computerbearbeitung von Sprache
unterscheiden. In Kaunas werden am Zentrum für Computerlinguistik die Arbeiten aufgrund eines Textkorpus durchgeführt. In Vilnius, an der Universität
und am Institut für litauische Sprache, geht man mehr von den Eigenschaften
der litauischen Sprache selbst aus. Die beiden Methoden haben sowohl Vorteile
als auch Nachteile. Im Weiteren wird das an einigen Beispielen gezeigt.
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2.1.

TEXTKORPUS-BASIERTE ARBEITEN

An der Universität Vytautas’ des Großen in Kaunas wurde ein Textkorpus
der litauischen Gegenwartssprache erstellt. Man benutzt es für verschiedene
Arten der Sprachverarbeitung. Auf dem Gebiet der Grammatik wurde ein Wörterbuch für Morphemik (Rimkutė, Kazlauskienė, Raškinis 2011) und nach einigen Jahren auch eine Datenbank geschaffen. Dem Benutzer werden sowohl die
morphemischen als auch die morphologischen Daten geboten. Dies ist die erste
frei zugängliche Quelle, in der das Wort in seine Morpheme zerteilt wird. Der
Typ des Morphems wird leider nicht angegeben und manchmal führt das zu
einer verwirrenden Darstellung der morphemischen Struktur des Wortes. Das
ist der Fall, wenn Wörter mit verschiedener Struktur gleich dargestellt werden.
Ein Beispiel dafür wird in Bild 1 gezeigt. Die Wörter „per-ei-ti“ (übergehen)
und „per-ė-ti“ (brüten) unterscheiden sich äußerlich kaum. Die morphemischen Strukturen der beiden Wörter sehen in der Datenbank für Morphemik
gleich aus. Im ersten Wort ist aber das Morphem „per“ das Präfix und im zweiten Wort ist dasselbe erste Morphem „per“ die Wurzel.

Wörter mit verschiedener morphemischer Struktur sind gleich dargestellt
(Rimkutė, Kazlauskienė, Raškinis 2011: 8, 35)
B I L D 1.

Als den zweiten Mangel kann man das Fehlen sogar geläufiger Wortformen
erwähnen. Die Partizipien haben in der litauischen Sprache sechs Kasus. In
der Tabelle 1 wird das Vorkommen der Wortformen (Singular, maskulin) des
Partizips „bėgantis / laufender, fließender“ in der Datenbank für Morphemik
gezeigt.
Es zeigt sich, dass sogar das Lemma (Nominativ, Singular) dieses Worts
fehlt. Auch die anderen fehlenden Formen, z.B. der Lokativ (bėgančiame vandenyje / im fließenden Wasser) kann man nicht als selten vorkommend oder ungeläufig betrachten. Also sind nur 2 Wortformen von 6 Kasus vorhanden.
Die Wissenschaftler der zweiten baltischen Sprache, des Lettischen, sprechen auch von einer unzureichenden Zahl an Wortformen im Textkorpus (Paikens, Rituma, Pretkalniņa 2013: 272).
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TA B E L L E 1.

Das Vorkommen in der Datenbank (Link 2) der Wortformen des Partizips bėgantis / laufender, fließender im Singular, maskulin

Kasus

Wort

Datenbank

Genitiv

bėgančio

vorhanden

Akkusativ

bėgantį

vorhanden

bėgančiame

fehlt

Nominativ

Dativ

Instrumental
Lokativ

Insgesamt:

2.2.

bėgantis

bėgančiam
bėgančiu
6

fehlt
fehlt
fehlt

2

AUSGANGSPUNKT – DIE LITAUISCHE
SPRACHE

An der Universität Vilnius geht man von den Eigenschaften der litauischen
Sprache aus. Die Website Morfologija.lt (Link 3) stellt sogar die Flexionstabellen des Wortes dar. Leider gibt es viele leere Stellen, manchmal für das ganze
Paradigma. Unbekannte und für einen Litauer unverständliche Wörter kommen manchmal auch vor, z.B. „susitikimoji“ (Link 4) und ähnliche.
Am Institut für Mathematik und Informatik in Vilnius wurde eine Datenbank für Wortbildung und Morphemik geschaffen (Murmulaitytė 2012). Darin
ist sehr wertvolle Information enthalten (der Typ des Morphems, Grundwort,
Bestimmungswort u.a.), aber die Daten sind leider nicht frei zugänglich.
3.

DAS INFORMATIONSSYSTEM FÜR DIE
LITAUISCHE GRAMMATIK

Die litauische Sprache gehört zur Gruppe der am wenigsten computerisierten Sprachen Europas (Vaišnienė, Zabarskaitė 2012: 35). Deshalb wurde beschlossen, ein Informationssystem zu schaffen, das ausführliche Daten über die
grammatischen Eigenschaften der litauischen Wörter enthält.
Die Notwendigkeit, mehr Software für einen breiten Benutzerkreis zu schaffen, wird von den Wissenschaftlern, die sich mit den baltischen Sprachen befassen, oft betont. In den Anweisungen der Konferenz BSNLP (Balto-Slavic
Natural Language Processing) 2015 sowie 2017 schreibt man: „submissions
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describing systems, that are made available to the wider public would be
strongly encouraged / besonders gefördert werden die Einreichungen, die der
breiten Öffentlichkeit zur Verfügung gestellte Systeme beschreiben“ (Link 5).
Deswegen kam man auf den Gedanken, das Informationssystem für die litauische Grammatik für einen breiten Benutzerkreis zu konzipieren und die
Daten möglichst einfach und verständlich darzustellen.
Demzufolge wurde ein responsives Webdesign (RWD) gewählt, um den Bedürfnissen der Benutzer möglichst gut entsprechen zu können. Folglich wird
die grammatische Information über das Wort in die Kacheln (englisch tiles)
ausgelegt (Link 6). Deshalb kann auf die Website auch mit dem Mobiltelefon
zugegriffen werden.
3.1.

METHODE DER ERSTELLUNG DER DATENBANK

Ziel der Computerisierung der Grammatik ist, die ganze grammatische Information über jedes Wort und alle seine Formen in elektronischer Form zu
haben. Es gibt zwei Wege, das zu erreichen. Der erste Weg ist, eine formale Beschreibung der grammatischen Regeln zu schaffen (das wäre eine Art Hilfsmittel) und danach den Computer die notwendigen Angaben generieren zu lassen.
Der zweite Weg ist, die ganze grammatische Information über alle Formen aller
Wörter im Computer zu speichern und diese bei Bedarf auszulesen. Darüber,
welches Vorgehen mehr Arbeit braucht, ist noch zu diskutieren. Am Institut für
Mathematik und Informatik ist die Software für eine morphologische Analyse
der litauischen Sprache (Zinkevičius 2000) entwickelt worden, wozu die erste
Methode benutzt worden war. Es gelang aber nicht, eine 100%ige Genauigkeit
zu erreichen: Es gibt fehlerhafte Angaben, manche litauische Wörter werden
nicht erkannt.
Bei der Entwicklung des Informationssystems für die litauische Grammatik
wurde auf diesen Weg aus folgendem Grund verzichtet: Damit der Computer
selbst die Wörter verarbeiten kann, muss man ihm sehr genau anzeigen, welche
Tätigkeiten er mit welchem Wort machen soll. Also müssen zuerst alle Wörter
auf solche Weise in Gruppen geteilt sein, dass für alle Mitglieder einer Gruppe dieselben Regelmäßigkeiten gelten, d.h. damit dieselbe Methode der Verarbeitung benutzt werden kann. Um das Wort in die eine oder andere Gruppe
einzutragen, muss man viele Merkmale feststellen, aufgrund deren die Wörter
gruppiert werden sollen. Z.B. benutzt man in der syntaktischen Analyse der
litauischen Sprache das semantische Merkmal [Zeit] für die Bestimmung der
syntaktischen Funktion von Akkusativ der Substantive. Im Satz „Visą naktį ji
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skaitė šią knygą / Die ganze Nacht hat sie dieses Buch gelesen.“ und „Visą knygą ji perskaitė šią naktį / Das ganze Buch hat sie in dieser Nacht gelesen.“ Die
beiden Wörter knygą/Buch und naktį/Nacht unterscheiden sich hinsichtlich der
morphlogischen Kategorien nicht – beide sind feminin, Singular, Akkusativ
und nur das semantische Merkmal [Zeit], das das Wort naktis/Nacht hat, und
das Wort knyga/Buch nicht hat, erlaubt dem Computer richtig das Wort naktį/
Nacht als Zeitbestimmung und das Wort knygą/Buch als Objekt im Satz betrachten. Etwas Ähnliches muss man auch für Morphologie machen. Einer der
Fehler in der schon geschaffenen Software zur morphologischen Analyse der
litauischen Sprache besteht darin, dass das Morphem -ėj- als Suffix bei solchen
Wurzeln betrachtet wird, mit denen es nicht in eine Verbindung treten darf.
Man muss die Merkmale für Wörter bestimmen, die den Computer entscheiden ließen, mit welchen Wurzeln dieses Suffix -ėj- in Verbindung treten darf.
Aber es ist sehr kompliziert das zu tun. Welches Merkmal ist z.B. den Wörtern
gerovė/Wohlhaben, žinovas/Kenner(Expert) und daržovė/Obst gemeinsam? Dass
sie alle das Suffix -ov- haben. Und was unterscheidet sie von allen übrigen
Wörtern, an deren Wurzel sich dieses Suffix nicht fügen kann (man kann nicht
sagen *kėdovė – die Ableitung mit dem Suffix -ov- vom Wort kėdė/Stuhl)? Und
welches Merkmal zeigt das?
Also wurde bei der Entwicklung des Informationssystems für die litauische
Grammatik der zweite Weg gewählt, d.h. es wurde eine Datenbank vorbereitet,
die ausführliche grammatische Informationen über alle Formen aller Wörter
der litauischen Sprache besitzt. Hier muss man nicht von den grammatischen
Kategorien ausgehen (wie es in allen auf Papier gedruckten Grammatiken der
Fall ist), sondern von dem Wort selbst: für jedes Wort muss die ganze mit ihm
verbundene Information dem Benutzer bereitgestellt werden.
Es wurde beschlossen, als Anfang eine Wurzel zu nehmen und eine Software zu entwickeln, die die ganze Struktur der litauischen Grammatik widerspiegeln soll. Als erste Probe wurde die Wurzel bėg (vom Verb bėgti/laufen) gewählt. Dann wurden alle möglichen Ableitungen mit dem Computer generiert
und später alle in der litauischen Sprache nicht existierenden Wörter von Hand
gestrichen. Insgesamt enthält die Datenbank rund 25.000 Einträge.
3.2.

BESONDERHEITEN VON „LIGIS“

Das Informationssystem für die Grammatik der litauischen Sprache (Lietuvių kalbos gramatikos informacinė sistema – LIGIS) (Link 7) hat zwei wesentliche Merkmale. Erstens gibt es dem Benutzer mehr ausführliche Information über ein konkretes Wort als die auf Papier gedruckten Grammatiken. Und
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zweitens umfasst es mehr Wörter als die Wörterbücher. In Grammatiken werden die Regeln angegeben, die für eine bestimmte Gruppe von Wörtern passen.
Aber dort werden nicht alle Wörter, für die diese Regel gilt, erwähnt. LIGIS
sammelt die ganze mit dem vom Benutzer eingegebenen Wort verbundene Information und gibt sie auf einer Website an. In Wörterbüchern sind nicht alle Wörter der litauischen Sprache eingetragen, dort fehlen viele Ableitungen
und Komposita. LIGIS umfasst alle möglichen Ableitungen. Zum Vergleich
kann ein Beispiel gegeben werden. Die Datenbank für Morphemik hat rund
75.000 Einträge. Aber sie umschreiben verschiedene litauische Wörter. Die LIGIS-Datenbank besteht momentan aus 25.000 Einträgen und umfasst nur die
Wörter von einer einzigen Wurzel: bėg-. In der Datenbank für Morphemik gibt
es 118 Wörter mit dieser Wurzel.
3.3.

STRUKTUR DES WORTES

Nach der Eingabe des Wortes wird dem Benutzer die Wortstruktur erläutert:
Das Lemma und Grundwort sowie das Bestimmungswort für Ableitungen und
Zusammensetzungen werden angegeben. Wenn das Wort grammatisch mehrdeutig ist, so bekommt jede der Bedeutungen schon eine Nummer für das
Lemma. Und später werden die morphologischen und morphemischen Daten
unter dieser Nummer angezeigt. Ein Beispiel für ein mehrdeutiges Wort wird
im Anhang A angeführt.
Übrige Formen. So heißt die Schaltfläche (englisch button), die sich in der
Kachel der Struktur des Wortes befindet. Die Website der morphologischen
Analyse der russischen Sprache (Link 8) stellt alle Wortformen für das eingegebene Wort jedes Mal dar. Im Informationssystem für litauische Grammatik
wurde beschlossen, eine Schaltfläche einzuführen und über den Link die übrigen Formen vom Benutzer abrufen zu lassen, weil der Benutzer nicht jedes Mal
alle Formen eines Wortes braucht.
3.4.

MORPHOLOGISCHE DATEN

Die morphologische Information umfasst die Benennung der Wortart und
die grammatischen Kategorien: Kasus, Genus, Zahl für Substantive; Person,
Tempus, Modus für Verben usw. Die mehrdeutigen Wörter bekommen eine
Nummerierung, wenn z.B. ein Substantiv einige homonyme Kasusformen hat.
In der Datenbank für Morphemik (Link 2) gibt es auch die morphologischen Daten über das Wort. Aber die Information wird in lauter Abkürzungen
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angegeben. Ein solches Beispiel wird im Bild 2 angeführt. Für Nichtfachleute
können so viele Abkürzungen oft unverständlich sein. Besonders für Ausländer,
die die litauische Sprache studieren oder lernen, können auf diese Weise dargestellte Informationen bisweilen unklar sein.

BILD 2.

Daten über das Wort bėgančio, dargestellt in lauter Abkürzungen (Link 2)

Im Informationssystem für litauische Grammatik werden keine Abkürzungen benutzt. Alle Angaben werden ausgeschrieben (Anhang A).
3.5.

MORPHEMISCHE DATEN

Der wichtigste Unterschied zu den Datenbanken, auf die bereits heute zugegriffen werden kann, besteht in der Angabe des Typs für jedes Morphem. Nur
auf diese Weise erreicht man Eindeutigkeit bei der Darstellung der Morpheme
eines Worts. Sonst kann man etwa die zweite Wurzel in einem zusammengesetzten Wort nicht vom Suffix unterscheiden, was in der Datenbank für Morphemik der Fall ist.
Das erste und entscheidende Merkmal war die Darstellung der Morpheme
in verschiedenen Farben. Für jeden Morphemtyp (Wurzel, Präfix, Suffix, Endung) wurde eine Farbe bestimmt. Präfixe werden blau geschrieben. Für die
Wurzel wurde Rot benutzt. Suffixe werden grün dargestellt und für die Endung
wurde Schwarz gewählt.
Zusätzlich wird das in Morpheme zerlegte Wort in vertikaler Richtung ausgelegt und daneben wird nicht nur die Benennung des Typs jedes Morphems
des Wortes geschrieben, sondern es werden auch die Eigenschaften des Morphems angegeben, falls das Morphem solche besitzt, z.B. für ein Suffix: Wortbildungs- oder Formbildungs-; für Endungen: verkürzte, pronominalisierte u.ä.
Im Fall der verkürzten Endungen, die in der gesprochenen Sprache sehr verbreitet sind, wird daneben auch die volle Endung angezeigt. Als Beispiel kann
man die Worte in der gesprochenen Sprache anführen: šnekamojoje kalboje – volle
Endungen, šnekamojoj kalboj – verkürzte Endungen. Hat das Wort die volle Endung, so wird kein Merkmal der Länge angegeben, weil die meisten Wörter die
vollen Endungen haben, und eine solche Information überflüssig wäre. Wenn
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die Endung nicht pronomialisiert ist, wird die Information darüber auch nicht
angegeben.
Lautveränderungen werden als eine Eigenschaft der Wurzel betrachtet. Es
können sowohl Konsonanten- als auch Vokalwandel sein. Noch eine weitere
Art der Lautveränderungen kann man in der litauischen Sprache beobachten:
den Schwund von Konsonanten im Imperativ. Und auch Infixe gehören zu den
Lautveränderungen in der Wurzel eines Wortes. Für eine Eigenschaft des Präfixes wird seine Herkunft gehalten: präpositionalen Ursprungs, aus einer Partikel
entstanden oder internationalen Ursprungs.
Im Fall der grammatischen Mehrdeutigkeit von Wörtern werden die morphemischen Strukturen geprüft. Wenn sie gleich sind, wird nur eine Struktur geschildert. Bestehen indes Unterschiede, so werden die morphemischen
Strukturen für jede Bedeutung des Wortes angegeben (Anhang A).
3.6.

ALLE FORMEN DES WORTES

Für jedes in der Datenbank enthaltene Wort kann man die Flexionstabelle
über einen Klick auf die Schaltfläche „Übrige Formen“ abrufen. Dort sind alle Daten aus der morphologischen Kachel wiedergegeben. Oben in der Tabelle werden die Kategorien angegeben, die die Flexionstabelle nicht enthält, z.B.
werden die Substantive in der litauischen Sprache nicht nach Genus flektiert,
somit wird das Genus oben in der Tabelle angegeben sowie das Lemma und die
Wortart. Die Adjektive und Partizipien haben drei Genera und eine Besonderheit der litauischen Sprache besteht darin, dass nur zwei davon (maskuline und
feminine) alle sechs Kasus besitzen. Das dritte Genus hat nur eine Form, weshalb sie ohne Kasusbenennung angegeben wird (Anhang B). Für Verben werden alle Tempusformen in allen Modi dargestellt (Anhang D).
Die Konjugationsklassen sowie die Deklinationsklassen werden auf diese
Weise entbehrlich, deshalb werden dazu keine Daten angegeben.
Für manche Wörter sind auch Verwendungsbeispiele in die Flexionstabelle eingetragen. Dazu wird Schnellinfo (englisch tooltip) benutzt. Im Anhang C
ist als Beispiel für das Wort „bėgį“ (Akkusativ, Singular vom Substantiv bėgis /
Eisenbahnschiene, Lauf) angeführt.
3.7.

DIE DATENBANK

Bei der Entwicklung der Datenbank strebte man nach möglichst hoher Qualität und Zuverlässigkeit. Deshalb wurde ein großer Teil der Arbeit per Hand
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gemacht, weil nur mit Hilfe des Menschen eine maximal zuverlässige Information erreicht werden kann (Sulger 2013: 553).
Am Institut für litauische Sprache wurden die Forschungen zu den litauischen Präfixen durchgeführt. Es wurde festgestellt, dass es in der litauischen
Sprache rund 600 Kombinationen von Präfixen gibt (Šveikauskienė 2015: 195).
Unter „Kombinationen“ werden verschiedene Sätze von Präfixen verstanden,
die vor der Wurzel erscheinen können z.B. at-bėgti, nu-bėgti, ne-be-at-bėgti, ne-nu-bėgti, te-be-bėgti usw. Es zeigte sich, dass nur 220 von diesen Kombinationen mit den Wurzeln von Verben gebraucht werden; die anderen, z.B.
nuo-, werden mit Substantiven gebraucht: nuo-monė /die Meinung. Die Software
wurde so ausgelegt, dass sie die Wurzel automatisch mit allen möglichen Kombinationen von Präfixen verbindet. Danach werden die vom Computer gegebenen Resultate von Menschen überprüft und die in der litauischen Sprache
tatsächlich vorhandenen Wörter in die Datenbank eingetragen. So gelingt es,
zwei Extreme zu vermeiden: Die übermäßige Anzahl der vom Computer generierten Formen wird ebenso vermieden wie eine Unzulänglichkeit des Umfangs
der Wörter.
Alle Lemmata und die sie betreffende grammatische Information wird von
Hand in die Datenbank eingetragen. Da die am Institut für Mathematik und
Informatik geschaffene Software bei der Generierung der Wortformen zu dem
gegebenen Lemma keine Fehler macht, wurde dem Computer zugetraut, die
Einträge der übrigen Wortformen automatisch zu bilden.
Bemerkenswert ist, dass in LIGIS auch die Wörter mit verkürzten Endungen bearbeitet werden. Solche Wörter kommen in der gesprochenen Sprache
sehr häufig vor und keine der schon vorhandenen Datenbanken bearbeitet diese Wortformen. Dazu muss betont werden, dass LIGIS auch solche Ableitungen enthält, die sogar im Wörterbuch der litauischen Sprache in 20 Bänden
sowie seiner elektronischen Version (Link 9) fehlen, z.B. nebeužbėgti/nicht mehr
hinauflaufen.
In der Datenbank wird die Information in einer computerfreundlichen Form
aufbewahrt, d.h. es wird die Kodierung in Prague Markup Language (Hana,
Štepánek 2012) benutzt. Diese Form der Daten wird im Internet nicht vorgestellt, weil es für Nichtprofessionals der Computerlinguistik überflüssig wäre.
Dass die ganze Information in einer Datenbank aufbewahrt wird, macht LIGIS auch für die Sprachwissenschaftler, die die litauische Sprache erforschen,
zu einem nützlichen Werkzeug. Man kann Auskunft verschiedenster Art bekommen, z.B. kann man Wörter mit einer bestimmten Kombination von Präfixen und Suffixen u.a. suchen.
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3.8.

MEHRSPRACHIGKEIT DER WEBSITE

Die Website wird in sieben Sprachen geführt: Litauisch, Englisch, Deutsch,
Französisch, Italienisch, Russisch und Japanisch. Die Notwendigkeit, eine
mehrsprachige Website zu haben, wurde von den nicht befriedigenden litauischen Google-Übersetzungen verursacht. Die maschinelle Übersetzung der litauischen Sprache ist unzuverlässig. Deshalb wurde beschlossen, die Website
für die litauische Grammatik mehrsprachig zu gestalten und nur von Menschen
übersetzte Texte zu benutzen. Die Lage für andere Sprachen ist offensichtlich
nicht viel besser. Davon zeugt der Brief von LinguistList vom 8. Juni 2017, in
dem die Bitte geäußert wird, die Übersetzung der Benennung LINGUIST List
von Muttersprachlern geben zu lassen und keinesfalls eine maschinelle Übersetzung (LinguistList 2017: 28.2524).
Bei der Entscheidung, die Website mehrsprachig zu gestalten, war unsere
Idee folgende: Wenn ein Ausländer, z.B. ein Norweger, die litauische Sprache
lernt oder studiert und manche litauische Wörter für ihn bekannt sind, manche
jedoch noch nicht, so kann er eine Sprache wählen, die er besser als die litauische kann, z.B. Deutsch, und alle ihm unbekannten litauischen Wörter werden ihm verständlich. Zu diesem Zweck wurde sogar die Speicherung des vom
Benutzer eingegebenen Wortes bei der Umschaltung der Sprachen vorgesehen.
Also wenn ein Benutzer eine andere Sprache wählt, muss er das Wort nicht neu
eingeben.
4.

PLÄNE FÜR DIE ZUKUNFT

An der Universität Vilnius liegen viele zweisprachige Wörterbücher digitalisiert vor. Am Institut für litauische Sprache wurde das große Wörterbuch in
20 Bänden digitalisiert sowie die anderen einsprachigen Wörterbücher: Synonym-, Antonym-, Phraseologismenwörterbücher u.a. Es ist geplant, die beiden
Arten von Wörterbüchern mit dem Informationssystem der litauischen Grammatik zu verbinden und ein Analogon zur deutschen Website CANOONET
(Link 10) zu bilden.
Da das Informationssystem für die Grammatik der litauischen Sprache die
Daten über die Morphemtypen enthält, ist es möglich, eine Suche nach Wörtern aufgrund des Morphemmodells zu machen. Und eben dies ist für die Zukunft vorgesehen.
Ein Tab (englisch tab) ist in der Website LIGIS für Theorie bestimmt und
befindet sich zurzeit in Bearbeitung. Dort sollen vertiefte akademische Kenntnisse zur litauischen Grammatik angegeben sein.
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In der ersten Etappe beschäftigt man sich mit Morphologie. Auf der zweiten
Stufe sollen auch syntaktische Daten eingetragen werden.
5.

SCHLUSSFOLGERUNGEN

1. Diese Herangehensweise kann auch für andere stark flektierte Sprachen
nützlich und sinnvoll sein.
2. Das Informationssystem für litauische Grammatik kann für Schüler, Studenten, für Ausländer, die Litauisch lernen, von großem Nutzen sein, ebenso für Sprachwissenschaftler, die die litauische Sprache erforschen.
3. Die gesammelten Daten können auch als Dokumentation der litauischen
Sprache dienen.
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A N H A NG A . GR A M M AT I S CH E I N FOR M AT ION.

Beispiel des grammatisch mehrdeutigen Wortes nubėgti / hinlaufen-hingelaufene.
Die grammatische Information wird in der Webseite in Kacheln ausgelegt.
Diese Darstellungsweise ist günstig für responsives Webdesign – RWD.
Bemerkung: Die Farben sind im Bild entfernt.
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A N H A NG B . FOR M E N TA BE L L E F Ü R
DE K L I NAT ION.

Als Beispiel wird die Flexion des Partizips nubėgtas / hingelaufene in allen
drei Genera und allen Kasus angeführt.
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A N H A NG C. TO OLT I P F Ü R
V E RW E N DU NG S BE I S PI E L E .

Als Beispiel wird die Schnellinfo für die Akkusativ-Singular-Form bėgį des
Substantivs bėgis / Lauf, Getriebe, Eisenbahnschiene angeführt.
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A N H A NG D. FOR M E N TA BE L L E F Ü R
KON J UGAT ION.

Als Beispiel wird die Flexion des Verbs bėgti / laufen in allen Tempusformen
und Modi angeführt.
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Daugiakalbė lietuvių kalbos gramatikos
informacinė sistema internete
S A N T R AU K A
Lietuvių kalbos kompiuterizavimo darbuose galima pastebėti du pagrindinius trūkumus: trūksta kartais net ir dažnai vartojamų formų ir pateikiami pertekliniai, lietuvių
kalboje neegzistuojantys žodžiai. Kuriant Lietuvių kalbos gramatikos informacinę sistemą
(LIGIS) stengiamasi išvengti jų abiejų. Visos formos generuojamos kompiuteriu automatiškai ir vėliau gauti rezultatai peržiūrimi žmogaus, kad būtų atmesti lietuviui nesuprantami žodžiai.
Lietuvių kalbos gramatikos informacinė sistema apima visus darinius. Šiuo metu duomenų
bazę sudaro tik šaknies bėg- žodžiai. Jų yra apie 25 000. Palyginimui galima pateikti tokius
duomenis: morfemikos duomenų bazę sudaro yra apie 75 000 įrašų, bet jie surinkti iš visos
lietuvių kalbos leksikos. Su šaknimi bėg- ten tėra 118 žodžių.
Kuriant Lietuvių kalbos gramatikos informacinę sistemą pagrindinis tikslas buvo pateikti išsamią gramatinę informaciją plačiajai visuomenei. Todėl buvo stengiamasi duomenis
atvaizduoti kuo aiškiau ir suprantamiau. Svetainė pritaikyta naudotis ir mobiliuosiuose
telefonuose.
Vartotojas, pateikęs žodį, gauna trijų tipų informaciją apie jį: žodžio struktūra (pradinė forma bei pamatiniai žodžiai dariniams), morfologinė informacija (kalbos dalis bei jos
morfologinės kategorijos – linksnis, giminė, skaičius, laikas, laipsnis ir t. t.) ir morfeminiai duomenys – žodis išskaidytas morfemomis, nurodant morfemos tipą bei požymius, jei
morfema jų turi, pavyzdžiui, priesaga – darybinė / kaitybinė, galūnė – įvardžiuotinė, sutrumpėjusi ir kt. Kiekviena morfema žymima vis kita spalva. Reikia pabrėžti, kad Lietuvių
kalbos gramatikos informacinė sistema yra pirmasis tinklapis Lietuvoje, kur vartotojui pateikiama informacija apie morfemos tipą. Be to, apdorojami ir žodžiai su sutrumpėjusiomis
galūnėmis, kurios labai paplitusios, ypač šnekamojoje kalboje.
Kiekvienam duomenų bazėje esančiam žodžiui vartotojas gali gauti visą kaitybinę lentelę. Kai kuriems žodžiams pateikiama vartojimo pavyzdžių.
Kuriant Lietuvių kalbos gramatikos informacinę sistemą siekiama kuo didesnio tikslumo ir
patikimumo. Todėl visos lemos (žodžių pradinės formos – vardininkas, bendratis) suvedamos į duomenų bazę rankomis. Kaitybines formas sugeneruoti patikėta kompiuteriui, nes
šiame jo darbe nebuvo pastebėta klaidų.
Svetainė pateikiama septyniomis kalbomis: lietuvių, anglų, vokiečių, prancūzų, italų,
rusų ir japonų.
Ateityje planuojama Lietuvių kalbos gramatikos informacinę sistemą jungti su suskaitmenintais žodynais ir sukurti vokiečių tinklapio CANOONET analogą.
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Mok s l i n ių t y r i mų k r y p t y s : arealiniai baltų kalbų tyrimai,
geolingvistika, dialektologija, perceptyvioji dialektologija.

RAMYGALOS ŠNEKTA
LIETUVIŲ TARMIŲ
KLASIFIKACIJOSE:
GEOLINGVISTINĖ ANALIZĖ
Ramygala Subdialect in the Classifications of
Lithuanian Dialects: Geolinguistic Analysis
A NOTACI JA
Straipsnyje, remiantis XX a. antrosios pusės rankraštine tarmių medžiaga, pristatomas
geolingvistinis lyginamasis Ramýgalos šnektos tyrimas. Tiriamosios šnektos ploto nevienalytiškumą pirmiausia rodo jos vieta lietuvių tarmių klasifikacijose. XIX a. pabaigos Antano Baranausko tarmių skirstyme Ramýgalos šnekta, nors ir priskirta prie rytiečių pirmųjų, buvo artimesnė aukštaičių vakariečių tarmei. Vėlesnėse tarmių klasifikacijose didesnė
aptariamos šnektos ploto dalis ar ir visas šnektos plotas priskirtas prie rytinių aukštaičių
patarmių.
Surinkti ir išanalizuoti duomenys rodo, kad Ramýgalos šnektos plote panašiu intensyvumu buvo vartojami nepakitę (an, am, en, em; ą, ę) ir susiaurėję (un, um, in, im; ų, į) dvigarsiai ir buvę nosiniai balsiai. Rytinėms šnektoms būdingu šių ypatybių siaurinimu labiau
išsiskiria rytiniai šnektos ploto pakraščiai.
Šnektos plote fiksuoti nedideli kalbiniai pokyčiai rodo ne tik rekonstruotos rytinės
A. Baranausko rytiečių pirmųjų ribos tikslumą. Daroma prielaida, kad XX a. pirmojoje
pusėje pereiginiai buvę ne tik aukštaičiai viduriečiai, bet ir jų kaimynai aukštaičiai rytiečiai pantininkai.
E S M I N I A I Ž O DŽ I A I : Ramýgalos šnekta, tradicinių lietuvių tarmių klasifikacija, Antano Baranausko tarmių skirstymas, Antano Salio tarmių klasifikacija, vakarų aukštaičiai šiauliškiai, rytų aukštaičiai panevėžiškiai,
tarmių ribos.
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A N NOTAT ION
Based on the manuscript materials on dialects from the second half of the 20 th century, the article presents the geolinguistic comparative study on the Ramygala subdialect.
The heterogeneity of the area of the subdialect in question is first shown by its place in
the classifications of Lithuanian dialects. Though the Ramygala subdialect falls to the so
called First Eastern dialect according to the late 19th century classification of dialects by
Antanas Baranauskas, it was actually closer to the Western Aukštaitian dialect. In later
classifications of dialects a greater part of the area or even the whole area of the subdialect
was attributed to the subdialects of Eastern Aukštaitian.
The data collected and analysed in the study show that the unchanged (an, am, en, em;
ą, ę) and narrowed (un, um, in, im; ų, į) mixed diphthongs and former nasal vowels were
used in the area spoken by the Ramygala subdialect to a similar intensity. The eastern
borders of the area of the subdialect tend to demonstrate the narrowing of these features,
which is characteristic of eastern subdialects.
Minor linguistic changes recorded in the area of the subdialect do not only show the
accuracy of the reconstructed eastern boundary of Baranauskas’ First Eastern dialect. An
assumption can be made that in the first half of the 20 th century not only Middle Aukštaitian but also its neighbouring Eastern Aukštaitian Pantininkai was transitional by nature.
K E Y WO R D S : Ramygala subdialect, classification of Lithuanian traditional dialects, Antanas Baranauskas’ classification of dialects, Antanas
Salys’ classification of dialects, Western Aukštaitian of Šiauliai,
Eastern Aukštaitian of Panevėžys, boundaries of dialects.

XXI a. pradžioje vyksta tradicinės lietuvių dialektologijos virsmas į geolingvistiką (Aliūkaitė, Mikulėnienė 2014: 36). Geolingvistinė perspektyva tyrėjams leidžia inventorizuoti visą kalbinę vieno ar kito arealo įvairovę. Plečiasi
kitakalbės geolingvistikos tyrimų laukas: pradėtos analizuoti ne tik kitų tarmių
ir kitų kalbų įtaką patyrusios ar patiriančios periferijos, bet ir vidurio lietuvių
kalbos ploto šnektos, pavyzdžiui, Jonavõs (Kazlauskaitė 2008: 600–609; Geržotaitė 2012: 156–174).
Jonavõs šnekta XX a. pirmosios pusės Antano Salio tarmių klasifikacijoje
buvo priskirta prie aukštaičių viduriečių (Salys 1933: 21–34; 1935: 1–87; 1946:
1–67; 1992: 3–140). Aukštaičių viduriečių patarmė šio skirstymo autoriaus nurodyta kaip pereiginė. Pagal dvigarsių an, am, en, em išlaikymą ji buvo artimesnė aukštaičiams vakariečiams, dėl priebalsio l kietinimo šliejosi prie aukštaičių
rytiečių pantininkų (Salys 1946: 53; 1992: 109).
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Didesnė aukštaičių viduriečių dalis XX a. antrosios pusės Alekso Girdenio
ir Zigmo Zinkevičiaus tarmių klasifikacijoje priskirta prie vakarų aukštaičių
šiauliškių (Girdenis, Zinkevičius 1966: 139–147; Zinkevičius 1969: 138). Vakarų aukštaičiams šiauliškiams artimos buvusios ne tik šių kalbininkų nurodytos
aukštaičių viduriečių patarmės centre esančios Baisógalos–Kėdáinių–Jonavõs
apylinkės (Geržotaitė 2016: 65). Prie jų, matyt, šlietųsi dar ir A. Salio skirstymo
aukštaičių viduriečių ir aukštaičių rytiečių pantininkų paribyje buvęs Survliškis (LKA 335)1 (Kazlauskaitė 2012: 339). Jis XX a. antrojoje pusėje priskirtas
prie rytų aukštaičių panevėžiškių.
Iš patikslinto A. Salio tarmių skirstymo ir ypač iš geolingvistinės Antano Baranausko tarmių klasifikacijos rekonstrukcijos ryškėja kitokia kone viso
aukštaičių viduriečių ploto konfigūracija (Geržotaitė 2012: 156–174; 2014: 108–
111; 2015: 133–165; 2016: 65–68) (žr. 1 pav.).
Iš dviejų klasifikacijų sugretinimo matyti, kad minėtasis plotas ne tik nebuvo susiaurėjęs piečiau Šiauli, bet tęsėsi kur kas toliau rytų kryptimi ir apėmė
nemažą A. Girdenio ir Z. Zinkevičiaus išskirtų rytų aukštaičių panevėžiškių
(šiaurinių ir pietinių) dalį.
Šio straipsnio tikslas – aptarti prie dabartinių pietinių rytų aukštaičių panevėžiškių priskirto Ramýgalos šnektos ploto (riškių, LKA 267, Ulinų, LKA
268, Krekenavõs, LKA 299, Ramýgalos, LKA 300, Jotáinių, LKA 301, Survliškio, LKA 335, Truskavõs, LKA 336, Aukštãdvario, LKA 337 apylinkės) raidą
(žr. 1 pav.).
Uždaviniai: 1) remiantis rankraštiniuose šaltiniuose pateiktais duomenimis,
apžvelgti sociolingvistinę šnektos ploto situaciją; 2) taikant geolingvistinį lyginamąjį ir kartografinį metodus pristatyti šnektos ploto padėtį lietuvių tarmių klasifikacijose: XIX a. pabaigos A. Baranausko, XX a. 4-ojo dešimtmečio
A. Salio ir XX a. antrosios pusės A. Girdenio ir Z. Zinkevičiaus; 3) atlikti gretinamąją šnektos plote fiksuotų kalbinių ypatybių analizę ir bandyti įvertinti
šnektos kaitą.
Tiriamąją medžiagą daugiausia sudaro Lietuvių kalbos instituto Geolingvistikos centro Tarmių archyve saugomi XX a. antrosios pusės rankraštiniai šnektų aprašai ir tekstai (peržiūrėta 19 rankraščių; žr. Rankraštinių šaltinių sąrašą),
daugiau nei trijų valandų trukmės garso įrašai (žr. Garsinių šaltinių sąrašą).
Taip pat remtasi publikuotais šnektos tekstais.

1

Skliaustuose nurodyti skaičiai yra Lietuvių kalbos atlaso vietovių (punktų) atitikmenys (žr. LKA
I 21–30).
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Ramýgalos šnektos plotas (riškių, LKA 267, Ulinų, LKA 268, Krekenavõs,
LKA 299, Ramýgalos, LKA 300, Jotáinių LKA 301, Survliškio, LKA 335, Truskavõs, LKA 336, Aukštãdvario, LKA 337 apylinkės) lietuvių tarmių klasifikacijose
(fragmentas) 2

1 PAV.

2

Smulkesniais punktyrais žemėlapyje apibrėžtos aukštaičių viduriečių Antano Salio klasifikacijoje, stambesniais – juos beveik atitinkančių rytiečių pirmųjų Antano Baranausko skirstyme ribos. Santrumpos žymi Alekso Girdenio ir Zigmo Zinkevičiaus klasifikacijos vakarų aukštaičius
šiauliškius (VAŠ) ir rytų aukštaičius panevėžiškius (RAP).
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1.

SOCIOLINGVISTINĖ RAMÝGALOS
ŠNEKTOS SITUACIJA
RANKRAŠTINIUOSE ŠALTINIUOSE

Vartojamos kalbos atžvilgiu centrinė Ramýgalos šnektos ploto dalis paskirų
tarmėtyrininkų nurodyta kaip vienalytė.
riškių (LKA 267) apylinkėse vartota tik lietuvių kalba, o tarmė XX a.
6–7-uoju dešimtmečiais, kaip teigiama, palyginti gerai išlaikyta (Mikėnas 1951
(1)3: 4; plačiau žr. Šukys 1986: 127). Visiškai lietuviškomis laikytinos Survliškio (LKA 335) apylinkės (Sabaliauskas 1959: 3). Tik lietuviškos šeimos (mišrių apskritai nebuvę) gyveno Ramýgalos punktui (LKA 300) priskirtuose Gudẽliuose ir jiems artimuose Pašili ir Raukštónių kaimuose (Masiliūnas 1959:
2). Dvarų, kitataučių nebuvę ir į rytus nuo Ramýgalos esančiame Garuck
kaime (Čyplienė 2016: 563). Tarmės pokyčius pastarojo punkto apylinkėse, tyrėjo liudijimu, lėmė suaktyvėjęs gyventojų mobilumas, 1933–1934 m. nutiesus Kaũnas-Panevėžỹs plentą (Masiliūnas 1959: 2). Su Ramýgalos gyventojais
glaudesnius ryšius (pirmiausia mokymosi tikslais) palaikęs Aukštãdvario (LKA
337) ir jo apylinkių jaunimas (Liberytė 1959: 4–5). Į Aukštãdvario bažnyčią ėję
ir Jotáinių (LKA 301) apylinkių gyventojai (PKT II 211). Nustatyta, kad lietuviakalbiai buvo ir kitų nagrinėjamame plote netoli Ramýgalos (Miškinis 2016:
725) ir Aukštãdvario (Kubiliūnienė 2016: 536; Malinauskas 2016: 661) esančių
kaimų gyventojai.
Beveik visi lietuviai minėtu laikotarpiu gyvenę Ulinų (LKA 268) punktui
priskirtame Dūdónių kaime (Gaivenis 1960 (1): 1–2, 5). Šiek tiek daugiau nei
prieš dešimtmetį, 1946 m., kunigo Juozo Dubniko teigimu, Ulinų parapija
buvusi visiškai lietuviška (Dubnikas 1946: 288). Mažiausiai su dvaru reikalų turėjęs vietinių žmonių gyvenamas Truskavõs (LKA 336) punktui priskirtas Užartlės kaimas (Eigminas (1): 5)4. Tačiau šio punkto apylinkių gyventojų
daugumą tuo metu jau sudarė buvusių dvarų (Pãvermenio, Pãgelupio, Gais ir
kitų) kumečiai ir naujakuriai (Eigminas (1): 5).
Dvarų gausa labiau išsiskyrė vakarinis Ramýgalos šnektos ploto pakraštys
ties Krẽkenava (LKA 299) ir rytinis ties Jotáiniais (LKA 301). Tačiau slavų kalbų poveikis šių apylinkių tarmei nebuvo vienodas.
Daugiau įtakos šios kabos, Valerijos Diržinskienės teigimu (Adomaitytė-Diržinskienė 1957: 3), turėjusios Krekenavõs žmonių kalbai. Šį faktą
3

Čia ir kitur skliaustuose nurodyti skaičiai rodo, kuriuo rankraštiniu punkto sąsiuviniu
remiamasi.

4

Rankraštiniame Truskavõs apraše punkto tyrimo metai nenurodyti.

Straipsniai / Articles

171

laura geržotaitė

patvirtina tyrėjos pateiktas dešimties kilometrų spinduliu net šešiomis kryptimis nuo miestelio – Upýtės (~ LKA 232 (Naujãmiesčio) punktą), Naujãmiesčio
(LKA 232), Vadakt (LKA 266), Pociūnlių (LKA 265), Survliškio (LKA 335)
ir Truskavõs (LKA 336) – išsidėsčiusių dvarų sąrašas (Adomaitytė-Diržinskienė 1957: 2–3).
Konstatuota, kad šiaurinių Krekenavõs apylinkių, esančių Vadakt (LKA
266) pusės link, vyresnieji gyventojai lietuviškai jau nemokėję (Adomaitytė-Diržinskienė 1957: 3). Rutkauskaitės teigimu (Rutkauskaitė 1960 (1): 3), Vadakt (LKA 266) gyventojai „tiktai lenkiškai kalba“. Renkant tarmių medžiagą Lietuvių kalbos atlasui šioje vietovėje rastà tik viena kita namuose lietuviškai
kalbanti šeima. Tarmės atstovais pasirinkti lietuviškai kalbantys gyventojai nurodyti kaip laisvai bendraujantys dar ir lenkų kalba (Rutkauskaitė 1960 (1): 8).
Plačiau apie šias ir kitas vietoves ir jose užrašytus transkribuotus tekstus žr.
(Karaś, Rutkowska, Geben, Ušinskienė 2001: 229–278; Karaś 2002; Zielińska
2002: 58–59; Sawaniewska-Mochowa, Zielińska 2005: 69–85). Be to, Krekenavõs apylinkėse būta dar ir rusakalbių kaimų.
Nors apie Jotáinius taip pat buvę daug dvarų (Jotáinių, Žùdžių, Bárklainių),
šių apylinkių gyventojų tarmei daugiau įtakos turėjo tai, kad dalis pateikėjų buvo atsikėlę iš kitos patarmės vietovių. Neretai ir čia gimusių apklaustųjų vienas
iš tėvų buvęs nevietinis (Urbanavičiūtė (1): 2–5) 5.
Iš kaimyninių patarmių vietovių atsikėlusių buvę ir kitų punktų apylinkėse. Į rytus nuo Aukštãdvario esančiame ir šiam punktui A. Salio priskirtame
Stebkių kaime, vietos gyventojos Marijos Sereikienės liudijimu, vyravo kupiškėnų, uteniškių patarme kalbėję gyventojai (Sereikienė 2016: 802–803). Jos
pačios seneliai kalbėjo, kaip teigiama, „Kupiškio-Anykščių tarme“.
Slavų kalbų poveikis nagrinėjamų apylinkių kalbai, matyt, nebuvęs didelis
dėl neišplėtoto mokyklų lenkų kalba tinklo jose. Lenkiškos pradžios mokyklos
1926 m. rudenį įsteigtos tik keliose Pãnevėžio apskričiai priklausiusiose vietovėse: Krekenavojè, Vadõkliuose (~ 301 LKA punktą) ir į šiaurę nuo Ramýgalos
šnektos esančiuose Vadaktuosè (LKA 266) (Šetkus 2007: 43). Platesnis tokių
mokyklų tinklas driekėsi į vakarus nuo nagrinėjamojo ploto esančiose Kaũno
(pavyzdžiui, Jonavojè (du komplektai), Lãpėse, Bãbtuose) ir Kėdáinių (pavyzdžiui, Žemiuose, Dotnuvojè (po du komplektus iš vietovių) apskričių vietovėse
(Šetkus 2007: 43).
5

Rankraštiniame Jotáinių apraše punkto tyrimo metai nenurodyti.
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Išsamesnių duomenų trūksta apie mokyklų situaciją Ramýgalos apylinkėse iki XX a. 3-iojo dešimtmečio. Kraštotyrinio pobūdžio darbuose nurodoma,
kad valstybinė pradinė mokykla Ramýgaloje atidaryta 1852 m. Po baudžiavos panaikinimo kurį laiką veikė ir antroji pradinė mokykla; jos vėliau buvo
sujungtos. Apie 1911 m. Ramýgaloje atidaryta antroji pradinė mergaičių mokykla (Astramskas 2016: 189), 1918 m. įkurta progimnazija, dvi pradžios mokyklos (Juška 1946: 282). 1905 m. atidaryta mokykla riškiuose (Astramskas
2016: 189) ir Survliškyje (Kviklys 1965: 442). 1906 m. pradėjo veikti Truskavõs (1915 m. ir lietuviška), 1907 m. Jotáinių (mokomoji kalba – rusų) pradinės
mokyklos (Astramskas 2016: 189; Miknienė 2016: 632–635; Šidlauskas 2016:
827–828). Apie 1905 m. Ulinuose vaikus lietuvių kalba mokė Bistrampolio
dvaro panelės, praėjus daugiau nei dešimtmečiui, apie 1918–1922 m., atidaryta,
kaip rašoma, privati, o 1922 m. – valstybinė mokykla (Balsevičiūtė, Peleckienė,
Račiūnas, Ulys 1993: 167; Astramskas 2016: 191). Mokslas pradinėse mokyklose daugiausia vyko rusų kalba. Po spaudos draudimo panaikinimo lietuvių
kalba pradėta vartoti dėstant lietuvių kalbos gramatiką (Astramskas 2016: 190).
Pastebėtina, kad kai kurie iš pačioje XIX a. pabaigoje arba XX a. pradžioje
gimusių ir XX a. antrojoje pusėje kalbininkų apklaustų vietos gyventojų buvę
ir visai bemoksliai (Eigminas (1): 5–7).
Taigi lenkų kalba Ramýgalos šnektos plote, priešingai nei Kaũno (arba Kėdáinių–Jonavõs) areale, nedominavo (Rutkovska 2014: 217). Straipsnyje analizuojama teritorija, išskyrus Krẽkenavą, galbūt labiau vertintina kaip minėto
arealo periferija. Manytina, kad tolesniuose poskyriuose aprašyti skirtingu laikotarpiu fiksuoti tarmės pokyčiai Ramýgalos šnektoje, kaip ir jai gretimoje apie
Radvliškį, labiau laikytini natūralios tarmių kaitos nei kelių kalbų sąveikos rezultatu (Geržotaitė 2016: 112–125).
2.

RAMÝGALOS ŠNEKTA A. BARANAUSKO
TARMIŲ SKIRSTYME

Prie rytų aukštaičių panevėžiškių A. Girdenio ir Z. Zinkevičiaus klasifikacijoje priskirta šnekta neįprasčiausiai išsidėsčiusi rekonstruotame XIX a. pabaigos A. Baranausko lietuvių tarmių skirstymo žemėlapyje (Geržotaitė 2015:
145; 2016: 45). Rytiniame rytiečių pirmųjų žiemiečių 6 tarmės pakraštyje esanti
6

A. Baranauskui, laiške Weberiui aptarusiam kiek kitus kalbinius aspektus, ši tarmė pasirodė „ko
ne kaip ìr widutinė terpù Rytczu ir wakarczu lëtuwinįku“ (Alminauskis 1930: 93).

Straipsniai / Articles

173

laura geržotaitė

Ramýgalos šnekta (Pãnevėžio apskritis) šiame žemėlapyje tarsi įsispraudusi tarp
rytiečių antrųjų ir trečiųjų tarmėms priskirtų šnektų (žr. 2 pav.) 7.

2 PAV. Ramýgalos šnektos plotas (riškių, LKA 267, Ulinų, LKA 268, Krekenavõs,
LKA 299, Ramýgalos, LKA 300, Jotáinių LKA 301, Survliškio, LKA 335, Truskavõs, LKA 336, Aukštãdvario, LKA 337 apylinkės) A. Baranausko tarmių skirstyme
(fragmentas) 8

7

Šiauli ir Ukmergs apskritims tekusių rytiečių pirmųjų žiemiečių tarmės ploto dalių kalbinė
situacija visose tarmių klasifikacijose gana išsamiai aptarta (Geržotaitė 2012: 156–174; 2016:
65–68, 112–125). Pridurtina tik, kad vienoje iš Šiauli apskrities vietovių, Šeduvojè (LKA 199),
naujausių tyrimų duomenimis, fiksuota įvairuojanti ne tik rytiečius pirmuosius A. Baranausko
skirstyme, bet ir juos beveik atitinkančius aukštaičius viduriečius su aukštaičiais rytiečiais pantininkais A. Salio bei vakarų aukštaičius šiauliškius su rytų aukštaičius panevėžiškiais A. Girdenio ir Z. Zinkevičiaus klasifikacijose skiriančių ypatybių vartosena (Švambarytė-Valužienė
2016: 313).

8

Santrumpos žymi A. Baranausko skirstymo rytiečius pirmuosius žiemiečius (R1ž), rytiečius
antruosius (R2) ir trečiuosius (R3).
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Rytiečių pirmųjų plote, A. Baranausko teigimu, ir kirčiuoti (tvirtapradiškai,
tvirtagališkai), ir nekirčiuoti mišrieji dvigarsiai an, am, en, em turėjo būti išlaikyti sveiki, pvz.: łángas ʻlangasʼ, badà ʻbandaʼ, tapù ʻtampuʼ, kaštys ʻkamštisʼ,
kłampùs ʻklampusʼ, peámpea ʻpempėʼ (Baranovskij 1898: 60–61; dar žr. Alminauskis 1930: 73). Vietoj buvusio nosinio balsio ą tartas ilgasis a (Baranovskij
1898: 61; Geržotaitė 2015: 151; 2016: 48–49) 9.
Dvejopa aptartų ypatybių vartosena Ramýgalos apylinkėse fiksuota A. Baranausko surinktuose ir Franzo Spechto išleistuose tekstuose. Į šiaurės vakarus
nuo Ramýgalos esančioje Krekenavõs parapijoje (jai, matyt, priklausęs ir pats
miestelis) ar, tikėtina, apie į pietvakarius nuo Ramýgalos esantį Survliškį (LKA
335) (žinoma, kad iš šių apylinkių kilęs F. Spechto nurodytas šių tekstų užrašytojas Aleksandras Žirgulaitis [Zirgulaiczis]), kalbėta rytiečių pirmųjų žiemiečių
tarme (Specht 1920: 194–197)10. Dvigarsis an čia, kaip ir nurodyta A. Baranausko, išlaikytas sveikas, pvz.: aǹt nakwýnes ʻant nakvynėsʼ (Specht 1920: 194),
i wánʹdeni ʻį vandenįʼ (Specht 1920: 195), gywʹántoju ʻgyventojųʼ (Specht 1920:
196), iszsigañda ʻišsigandoʼ (Specht 1920: 194, 195). Buvęs nosinis ą tartas kaip
ilgasis arba trumpasis a, pvz.: āżulĩnu ʻąžuoliniųʼ (Specht 1920: 197), wĩsa wãsara
ʻvisą vasarąʼ (Specht 1920: 195).
Prie rytiečių pirmųjų žiemiečių F. Spechto taip pat nurodytoje Aukštãdvario (Wysokidwór) parapijoje fiksuotas jau rytiečiams tretiesiems–šeštiesiems būdingas dvigarsio an siaurinimas, pvz.: nusiguñda ʻnusigandoʼ (Specht 1920: 192),
ruñku ʻrankųʼ (Specht 1920: 192), uñksti ʻankstiʼ (Specht 1920: 192). Buvęs nosinis ą tartas kaip ilgasis arba trumpasis a, pvz.: kata ʻkartąʼ (Specht 1920: 191),
żíeda ʻžiedąʼ (Specht 1920: 191), kāsnˈãla ʻkąsnelioʼ (Specht 1920: 192).
Su kitomis rytiečių tarmėmis besiribojančiose Ramýgalos apylinkėse užrašyta formų su kietuoju priebalsiu l, pvz.: łáisk ʻleiskʼ (Specht 1920: 195), łêkti
ʻlėktiʼ (Specht 1920: 196), gałéja ʻgalėjoʼ (Specht 1920: 195). Apie Krẽkenavą (ar,
tikėtina, Survliškį) redukuotos galūnės, pvz.: bégu ʻbėgaʼ (Specht 1920: 194),
pasitiñku ʻpasitinka, t. y. susitinkaʼ (Specht 1920: 194), mèszku ʻmeškaʼ (Specht
1920: 195), żiẽmu ʻžiemaʼ (Specht 1920: 195), ószku ʻožkaʼ (Specht 1920: 197).
9

10

Rytiečių antrųjų šnektose fiksuotas jau kitoks šių ypatybių tarimas: dvigarsius an, am ir buvusį
nosinį ą atliepė on, om ir o, pvz.: łóngs, rónds, kłops, żôs ʻżąsìsʼ, ôs ʻąsàʼ, gáłwo ʻgáłwąʼ, dárbo ʻdárbąʼ (Baranovskij 1898: 74), rytiečių trečiųjų, ketvirtųjų, penktųjų ir šeštųjų – un, um ir u, pvz.:
łúngas, dugùs ʻdangusʼ, úmżius ʻamžiusʼ, kłumpùs (Baranovskij 1898: 64).

A. Salio tarmių klasifikacijoje Survliškis yra ties dviejų patarmių riba: aukštaičių viduriečių
ir aukštaičių rytiečių pantininkų (arba A. Baranausko rytiečių pirmųjų žiemiečių) (Geržotaitė
2016: 65–66). Pats Aleksandras Žirgulys savo šnektą priskyrė prie aukštaičių rytiečių pantininkų, nurodė pagrindines šnektos ypatybes: priebalsio l kietinimą ir mišriųjų dvigarsių (kirčiuotų
ir nekirčiuotų) an, am, en, em atliepimą ɔn, ɔm, ẹn, ẹm, pvz.: rɔ.kυ ‘ranka’, ẹ. ‘penki’ (Kazlauskaitė 2012: 322–323).
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Rytiečių pirmųjų žiemiečių tarmės, kuriai priklausė ir Ramýgalos šnekta,
pereigiškumas išryškėja iš Jurgio Gerulio nurodyto jai būdingo kiek kitokio
dvigarsių am, an ir buvusių nosinių ą, ę tarimo (Gerullis 1930: 39–40). Šio
kalbininko teigimu, žiemiečių plote vietoj tvirtapradžių an, am turėti ɔn, ɔm,
pvz.: β∙ee ʻvandensʼ, br∙ng(ʋ)s. ʻbrangusʼ, tvirtagalių – ʋn, ʋm, pvz.: u.t ʻantʼ,
atαĩnun ʻateinančiaisʼ, tumsuõ ʻtamsuoliaiʼ. (Ne)kirčiuotą ą atliepė ɔ, pvz.: k∙
ʻkąʼ, uzbõ∙nɔ ʻuzbonąʼ (Gerullis 1930: 40). Siaurinti ir tvirtagališkai kirčiuotų dvigarsių en, em pirmieji dėmenys, pvz.: mẹñ∙ko ʻmenkaʼ, ẹp(i) ʻtemptiʼ, uždẹ.gti
ʻuždengtiʼ, buvęs nosinis ę tartas kaip trumpasis e, pavyzdžiui, atsikłɔũ∙ ʻatsiklaupęsʼ (Gerullis 1930: 39).
Pažymėtina, kad tokie an, am dvigarsių ir buvusio nosinio ą atliepiniai nurodyti remiantis Rėkli kaimo, esančio apie 3–4 kilometrus į šiaurę nuo Pãnevėžio, žmonių kalba (Gerullis 1930: 39–40). Tuo metu, kaip nurodė Baranauskas
(Baranovskij 1898: 62), dviejose rytiečių pirmųjų žiemiečių vietovėse – Panevėžyjè ir Smigiuose – vietoj išlaikytų an, am ir buvusio nosinio ą jau buvo galima išgirsti ir šiaurinėms (t. y. rytiečių antrųjų) tarmėms būdingų atliepinių,
pvz.: bróngus ʻbrangusʼ, kłómpus ʻklampusʼ, ôsa ʻąsaʼ.
Šiaurinių ar (ir) rytinių šnektų įtaka minėtoms Smigių, Pãnevėžio apylinkėms atsispindi XX a. antrosios pusės rankraštinėje tarmių medžiagoje (Rutkauskaitė 1959 (1): 4). Pavyzdžiui, apie Smilgiùs (LKA 201) tvirtapradžiai dvigarsiai tarti taip, kaip pantininkų, o pontininkams būdingo tvirtagalių an, am
atliepimo on, om atvejai užfiksuoti pramaišiui su paplitusiais puntininkų plote,
t. y. un, um (Rutkauskaitė 1959 (1): 4). Taigi J. Gerulio nurodytas rytiečiams
pirmiesiems žiemiečiams būdingas aptariamų ypatybių tarimas artimesnis jau
A. Baranausko išskirtiems rytiečiams antriesiems ir tretiesiems.
Rekonstruotą šių dviejų vietovių priklausomybę patvirtina dar ir faktas, kad
Pãnevėžio parapijoje (taigi ir pačiame Panevėžyjè), kaip matyti iš F. Spechto išleistų tekstų, taip pat kalbėta rytiečių pirmųjų žiemiečių tarme (Specht 1920:
XIV, 218).
Su rekonstruotame A. Baranausko tarmių skirstymo žemėlapyje išryškėjusia
beveik ar visiškai sutampa ir kitų vietovių F. Spechto nurodyta tarminė priklausomybė. Ties Šeduvõs parapija (matyt, ir pačioje Šeduvojè, LKA 199) susikerta rytiečių pirmųjų žiemiečių ir rytiečių antrųjų ribos (Specht 1920: XIII–
XIV). A. Baranausko tarmių žemėlapyje ši vietovė įėjusi tik į rytiečių pirmųjų
žiemiečių plotą (Geržotaitė 2015: 145; 2016: 46–47, 55). Jõniškio (~ LKA 51) ir
Radvliškio (~ LKA 198) parapijos (taigi ir jų centrai), kaip matyti iš F. Spechto tekstų ir rekonstruoto A. Baranausko tarmių žemėlapio, buvo išsidėsčiusios
vienos, rytiečių pirmųjų žiemiečių, tarmės teritorijoje (Specht 1920: XIV).
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3.

RAMÝGALOS ŠNEKTA A. SALIO TARMIŲ
KLASIFIKACIJOJE

Remiantis tomis pačiomis ypatybėmis, ne prie aukštaičių viduriečių (kaip
A. Baranausko), bet prie aukštaičių rytiečių pantininkų didesnioji aptariamojo
šnektos ploto dalis priskirta patikslintoje XX a. pradžios A. Salio tarmių klasifikacijoje (Geržotaitė 2016: 65–66). Taigi A. Baranausko rytiečiai pirmieji žiemiečiai apie Ramýgalą šiame skirstyme apėmė nedidelę aukštaičių viduriečių
ir beveik visą pietinę gretimų aukštaičių rytiečių pantininkų dalis (žr. 3 pav.).

Ramýgalos šnektos plotas (riškių, LKA 267, Ulinų, LKA 268, Krekenavõs,
LKA 299, Ramýgalos, LKA 300, Jotainių, LKA 301, Survliškio, LKA 335, Truskavõs, LKA 336, Aukštãdvario, LKA 337 apylinkės) patikslintoje A. Salio tarmių klasifikacijoje (Geržotaitė 2016: 65–66) (fragmentas)11
3 PAV.

11

Santrumpos žymi A. Salio skirstymo aukštaičius viduriečius (AV), aukštaičius rytiečius pantininkus (ARPan), pontininkus (ARPon) ir puntininkus (ARPun).
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Šios klasifikacijos pietinių aukštaičių rytiečių pantininkų (ne aukštaičių viduriečių) plote, taigi ir Ramýgalos apylinkėse, turėjo vyrauti kiek kitokie minėtų ypatybių atliepiniai: tvirtapradžiai dvigarsių an, am dėmenys čia turėjo būti
išlaikyti sveiki, pavyzdžiui, lá∙ngus ʻlangasʼ, sá∙mis ʻsamtisʼ, tačiau tvirtagaliai
atliepti ɔn, ɔm, pvz.: rɔñ∙k(u) ʻrankąʼ, kɔ∙p(u)s ʻkampasʼ, rɔ∙(i)s ʻramstisʼ. Panašiai
turėjo būti tarti ir dvigarsiai en, em: tvirtapradžiai išlikti nepakitę, o tvirtagališkai kirčiuoti tarti susiaurėję, pvz.: ẹñ∙k ʻtvenktiʼ, ẹ∙p ʻtemptiʼ (Salys 1992:
115). Buvę nosiniai ą, ę šiame plote siaurinti neatsižvelgiant į priegaidę, pvz.:
ž∙i ʻžąsįʼ, k∙ ʻkąstiʼ (Salys 1992: 115).
Pastebėtina, kad nepakitę dvigarsiai an, am (žr. 3 pav.) tarti tik vakarinėje nagrinėjamos šnekos ploto dalyje ties Krẽkenava ir Survliškiu (Salys 1933; 1935:
67; 1946: 54; Geržotaitė 2016: 65–66). Tokiu būdu gretimų tarmių, A. Salio
žodžiais tariant, „pergniaužti“ tampa ne tik jo aprašyti aukštaičiai vakariečiai,
bet ir aukštaičiai viduriečiai.
Ne prie puntininkų, bet prie pantininkų Ramýgalos apylinkių plotas A. Salio priskirtas tik todėl, kad dvigarsių siaurinimas čia nebuvęs vienodas, o priklausęs nuo priegaidės (Salys 1992: 304). Apie analizuojamas apylinkes su puntininkais siejantį tvirtagalių dvigarsių siaurinimą (áñ, á > úñ, ú; éñ, é > in,
im) kalbininko, matyt, tikrai nežinota (plg. A. Salio žodžius, kad „[…] paskutiniaisiais Z. Zinkevičiaus tyrinėjimais jo išskirtoje panevėžiškių tarmėje […]
an, am, en, em virtimo atvejų vietoje dviejų susekti skirtingi penki […]“ (Salys
1992: 305). Kita vertus, toks tarimas šiose apylinkėse XX a. 4-ajame dešimtmetyje galbūt nebuvo dėsningas, nors maždaug dešimtmečiu anksčiau F. Spechto
išleistuose tekstuose jau fiksuotas.
Pridurtina, kad enciklopediniame straipsnyje apie lietuvių tarmes A. Salio
aprašyta an, am dvigarsius išlaikančių sveikus aukštaičių viduriečių rytinė riba
jau eina ties Žeimeliù (LKA 25), Pãšvitiniu (LKA 76), Liñkuva, Lýgumais, Pakrúoju (LKA 137), Klóvainiais ir Šẽduva (LKA 199) (Salys 1992: 304), taigi dar
toliau nei savo darbe ją brėžė Petras Būtėnas (1932: 178–179), ir beveik sutampa su A. Baranausko aprašyta ir rekonstruota rytine rytiečių pirmųjų žiemiečių
riba (dar plg. žemėl. Geržotaitė 2016: 66) (žr. 4 pav.).
Brėžtų ribų panašumas tik patvirtina tai, kad tokia ne tik pietrytinė, bet ir
šiaurės rytinė A. Baranausko išskirtų rytiečių pirmųjų žiemiečių ploto riba, kokia išryškėjo iš rekonstruoto tarmių klasifikacijos žemėlapio, galėjusi būti. Taigi
vakarinėms šnektoms iki pat XX a. 4-ojo dešimtmečio artimesnis buvęs, matyt,
gerokai didesnis plotas.

178

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

LXXVII

Ramygalos šnekta lietuvių tarmių klasifikacijose:
geolingvistinė analizė

4 PAV. Rytinė aukštaičių viduriečių riba A. Salio (1992: 304) ir P. Būtėno (1932: 178–
179) duomenimis12

12

Žemėlapyje pilka spalva nuspalvinti punktai žymi A. Salio enciklopediniame straipsnyje, o apibraukti punktyrinėmis linijomis – P. Būtėno darbe nurodytas šiaurės rytinę aukštaičių viduriečių ribą žyminčias vietoves.
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4.

RAMÝGALOS APYLINKIŲ SITUACIJA
XX A. 6–8-OJO DEŠIMTMEČIŲ TARMIŲ
MEDŽIAGOS DUOMENIMIS

Prie rytų aukštaičių panevėžiškių visas Ramýgalos šnektos plotas, tiesa, pagal trumpųjų galūnės balsių tarimą, priskirtas XX a. antrosios pusės A. Girdenio ir Z. Zinkevičiaus lietuvių tarmių klasifikacijoje (žr. 1 pav.)13. Remiantis
XX a. antrosios pusės rankraštinėje tarmių medžiagoje užfiksuotomis A. Baranausko nurodytomis rytiečiams pirmiesiems būdingomis ypatybėmis, tik prie
rytinių šnektų, nors ir stipriai jų paveiktų, Ramýgalos apylinkių nebūtų galima
priskirti.
Mažiausiai rytinių šnektų paveiktu galima būti laikyti Survliškį (Sabaliauskas 1959; 1960), Ramýgalą (Masiliūnas 1959) ir Truskãvą (Eigminas (1–3)) (žr.
lentelę; skaičiais skliaustose nurodyti procentai).
Tai, kad Survliškio (LKA 335) ir jo apylinkių gyventojai daugiau palaikė
ryšius su Kėdáinių gyventojais, taigi ne su rytų, bet su vakarų aukštaičių patarmės atstovais, galėjo lemti dvejopą tvirtagališkai kirčiuoto dvigarsio an, am
(tvirtapradžiai an, am išlaikyti sveiki) tarimą (Sabaliauskas 1960: 3), pvz.: pasisude ‘pasisamdė’ (Sabaliauskas 1960: 6), uñksti ‘anksti’ (Sabaliauskas 1960:
7), rañdu ‘randu’ (Sabaliauskas 1960: 11)14, isigañda ‘išsigando’ (Sabaliauskas
1960: 14), kabar(i)s ‘kambarius’ (Sabaliauskas 1959: 15)15. Dvigarsį eñ čia atliepė iñ (Sabaliauskas 1960: 6), pvz.: šviñte ‘šveñtė’ (Sabaliauskas 1960: 6), piñkt(a)s
‘penktas’ (Sabaliauskas 1960: 3), uždiñgˈa ‘uždengia’ (Sabaliauskas 1960: 9). Buvęs nosinis ą Survliškyje kirčiuotame kamiene išlaikytas sveikas, pvz.: žasˈ.ku
‘žąsiukų’ (Sabaliauskas 1960: 8), .šgasti ‘išgąstį’ (Sabaliauskas 1960: 17).
Dvigarsio en įvairavimas Survliškio apylinkės Kazõkų kaime atsispindi ir
XX a. 8-ojo dešimtmečio pradžioje užrašytose formose, pvz.: šˈvˈiñta ‘švento’ (LT III 196), kˈrˈeñtʋ ‘krenta’ (LT III 196), gˈivˈénˈtˈ ‘gyventi’ (LT III 197),
šˈvˈintrˈis ‘šventor(i)us’ (LT III 197), gˈivˈeñ.čˈe ‘gyvenčiau’ (LT III 197). Dvigarsis an užrašytas nepakitęs, pvz.: lañkˈem ‘lankėme’ (LT III 196), antr ‘antrų’
(LT III 196).

13

Beveik nepakitusią tarminę Ramýgalos šnektos priklausomybę šioje klasifikacijoje patvirtina ir
vėlesni tyrimai (Meiliūnaitė 2016: 1278–1284 ir kt.).

14

Teksto pobūdis – daina.

15

Pažymėtina, kad formų su dvigarsiais an, am, en, em, nesvarbu, ar jie išlaikyti sveiki, ar siaurinti,
šiame ir kituose punktuose užrašyta nedaug.
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LENTELĖ.

Ramýgalos apylinkių vietovių skiriamųjų ypatybių gretinimas161718

Požymiai

Kamieno
tvirtapradžiai
am, an, em, en
(išlaikyti (+) ar
siaurinti (–))

Kamieno
tvirtagaliai
am, an, em, en
(išlaikyti (+) ar
siaurinti (–))

Nekirčiuoti
am, an, em, en
(išlaikyti (+) ar
siaurinti (–))

Kamieno
ą, ę
(išlaikyti (+)
ar siaurinti
(–))

Galūnės
ą, ę
(išlaikyti (+)
ar siaurinti
(–))

+

–

– / (+)18

+

+/–

Ulinai
(LKA 268)

– / (+)
(88 / 12)

–/+
(70 / 30)

– / (+)
(86 / 14)

+
(100)

–
(100)

Krekenavà
(LKA 299)

+
(100)

– / (+)
(84 / 16)

–/+
(67 / 33)

+
(100)

+ / (–)
(95 / 5)

Jotáiniai
(LKA 301)

+/–
(72 / 28)

– / (+)
(95 / 5)

Truskavà
(LKA 336)

+
(100)

Vietovės

riškiai
(LKA 267)17

Ramýgala
(LKA 300)

Survliškis
(LKA 335)

Aukštãdvaris
(LKA 337)

+
(100)

+
(100)

+
(100)

–/+
(67 / 33)

–/+
(56 / 44)

–/+
(64 / 36)

+/–
(62,5 / 37,5)

–/+
(73 / 27)

– / (+)
(89 / 11)

–/+
(62,5 / 37,5)

+
(100)

+ / (–)
(89 / 11)

– / (+)
(95 / 5)

+ / (–)
(88 / 12)

+/–
(73 / 27)

–/+
(70 / 30)

+
(100)

+ / (–)
(90 / 10)

+
(100)

+
(100)

+ / (–)
(97 / 3)

+ / (–)
(89 / 11)

Didesnis dėmesys, anot Kazimiero Masiliūno (Masiliūnas 1959: 6), turėjo
būti skiriamas centrinei analizuojamos šnektos vietovei, Ramýgalai, ties kuria
fiksuotos kelioms patarmėms būdingos ypatybės. Rankraštinės medžiagos duomenimis, tvirtapradiškai kirčiuotų dvigarsių an, am pirmieji dėmenys, kaip ir
būdinga A. Salio skirstymo pantininkams, šiame punkte išlaikyti sveiki, pvz.:
bráng.s ʻbrangūsʼ (Masiliūnas 1959: 7), pr lá.nga ʻpro langąʼ (Masiliūnas 1959:
13), slá.nˈkˈojˈi ʻslankiojaʼ (Masiliūnas 1959: 17). Nepakitęs užrašytas ir buvęs
16

Lentelėje apibendrinta rankraštiniuose tarmės tekstuose užfiksuotų šnektai būdingų ypatybių
vartosena. Negausiuose garso įrašuose pavartotų ypatybių statistika nepasinaudota dėl įrašų trūkumo (jų esama tik iš pusės Ramýgalos šnektos ploto) ir nevienodos jų kokybės. Be to, kai kurie
iš įrašų, būtent Ulinų, yra iš gerokai tolesnių ir jau kitam punktui priskirtinų vietovių. Todėl
šie duomenys nėra tikslūs, tik apytiksliai. Bet ir jie teikia galimybę susidaryti tam tikrą vaizdą.

17

Kadangi riškių aprašo pagrindas – ne tarminiai tekstai, o atsakymai į Lietuvių kalbos atlaso medžiagos rinkimo programos (Senkus 1951) kausimus, papildomai remtasi panašiu metu Jono Šukio
šiose apylinkėse surinktais ir apibendrintais duomenimis (Šukys 1986: 127–146).

18

Reti vartosenos atvejai lentelėje rašomi skliaustuose.
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nosinis ą, pvz.: uzb.na ʻuzbonąʼ (Masiliūnas 1959: 13), nenusig.sk ʻnenusigąskʼ
(Masiliūnas 1959: 18).
Tvirtagalis ir nekirčiuotas an tartas dvejopai, pvz.: isiguñda ʻišsigandoʼ (Masiliūnas 1959: 8) pasisadžˈusi ʻpasisamdžiusiʼ (Masiliūnas 1959: 14), uñtra ʻantroʼ
(Masiliūnas 1959: 18), rañkos ʻrankosʼ (vns. K.) (Masiliūnas 1959: 20), añtra ʻantrąʼ (Masiliūnas 1959: 21), isiguñdės ʻišsigandęsʼ (Masiliūnas 1959: 13), Unt.na
ʻantanąʼ (Masiliūnas 1959: 8), valand.s ʻvalandosʼ (Masiliūnas 1959: 11), .škampis ʻužkampiusʼ (Masiliūnas 1959: 17), en – siaurintas, pvz.: šviñta ʻšventąʼ (Masiliūnas 1959: 10), lunt.la ʻlentelęʼ (Masiliūnas 1959: 21). Todėl pati Ramýgala nepriskirtina tik pantininkams ar puntininkams, o tyrėjo nurodytų pontininkams
būdingų tarimo pavyzdžių rankraštiniuose tekstuose neužrašyta.
Panašią Ramýgalos situaciją rodo ir XX a. 8-ojo dešimtmečio garso įrašų perklausos medžiaga. Dvigarsiai an, am, en, em su tvirtaprade priegaide čia,
kaip ir Survliškyje, išlaikyti sveiki, pvz.: vándene ʻvandensʼ (O. V., g. 1884 m.,
Ramýgala)19, lánga ʻlangoʼ (O. V., g. 1884 m., Ramýgala), pémpe ʻpempėʼ (O. V., g.
1884 m., Ramýgala), givénsim ʻgyvensimeʼ (O. V., g. 1884 m., Ramýgala).
Tvirtagaliai an fiksuosi ir sveiki, ir susiaurėję, pvz.: nesuprañtu ʻnesuprantuʼ (O. V., g. 1884 m., Ramýgala), uñksti ʻankstiʼ (O. V., g. 1884 m., Ramýgala),
tupa ʻtampoʼ (O. V., g. 1884 m., Ramýgala), añtras ʻantrasʼ (O. V., g. 1884 m.,
Ramýgala) (plg. uñtras (O. V., g. 1884 m., Ramýgala), Añšiškˈu ʻAnčiškiųʼ (O. V.,
g. 1884 m., Ramýgala), en – nepakitę, pvz.: šveñta ʻšventąʼ (O. V., g. 1884 m.,
Ramýgala), leñdʋ ʻlendaʼ (O. V., g. 1884 m., Ramýgala) 20, uždeñgo ʻuždengiauʼ
(O. V., g. 1884 m., Ramýgala).
Sveiki dvigarsiai an, en (pvz.: danˈtˈm ʻdantimisʼ (LT III 195), palˈeñgvʋ ʻpalengvaʼ (LT III 196) XX a. 8-ajame dešimtmetyje Ramýgaloje fiksuoti ir kitų
tyrėjų.
Truskavõs apylinkių kaimuose, Kazio Eigmino liudijimu, tvirtapradžiai dvigarsiai am, an tarti nepakitę, o tvirtagaliai ir nekirčiuoti atliepti um, un, nors
gana dažnai išlikę nepakitę arba vartoti am, an ir um, un lygiagrečiai. Panašiai
tarti ir dvigarsiai em, en: tvirtapradžiai išlaikyti sveiki, o tvirtagaliai ir nekirčiuoti tarti dvejopai: im, in ir em, en (Eigminas (1): 12).
Šiuos pastebėjimus patvirtina rankraštiniuose punkto tekstuose rastos formos. Tvirtapradžiai an išlaikyti sveiki, pvz.: vándeni ʻvandenįʼ (Eigminas (1):
13), lánga ʻlangąʼ (Eigminas (3): 15). Nepakitę fiksuoti ir buvę nosiniai ą, ę.
Tvirtagaliai an, am, en tarti dvejopai, pvz.: ruñk(ы)s ʻrankasʼ (Eigminas (2): 13)
(plg. rañka ʻrankąʼ (Eigminas (3): 1), skubinu ʻskambinaʼ (Eigminas (2): 21),
19

Žr. įrašą Nr. 51001300 Garsinių šaltinių sąraše.

20

Žr. įrašą Nr. 51101300 Garsinių šaltinių sąraše.
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skubitˈ ʻskambyti (~ skambinti)ʼ (Eigminas (2): 19, 21), añtra ʻantrąʼ (Eigminas
(3): 5), kapa ʻkampoʼ (Eigminas (3): 17), neiškeñtis ʻneiškentęsʼ (Eigminas (2):
7), piñkˈus ʻpenkisʼ (Eigminas (2): 13).
Tokį patį dvigarsio an tarimą patvirtina ir garso įrašų duomenys, pvz.: lángus ʻlangusʼ (A. J., g. 1888 m., Šukióniai) 21, rañka ʻrankąʼ (A. J., g. 1888 m., Šukióniai), luñks ʻlankasʼ (A. J., g. 1888 m., Šukióniai), lunka ʻlankaiʼ (A. J., g.
1888 m., Šukióniai). Taigi ties Truskavà, matyt, susipina A. Salio skirstymo
aukštaičiams viduriečiams ir aukštaičiams rytiečiams pantininkams būdingi
šių ypatybių atliepiniai.
Prie rytinių šnektų kiek labiau, nei aptartosios vietovės, šlietųsi Krekenavõs
(Adomaitytė-Diržinskienė 1957), riškių (Mikėnas 1951 (1–5)) ir Aukštãdvario
(Liberytė 1959) punktai (žr. lentelę).
Pagal tvirtagalių dvigarsių an, am, en siaurinimą Krekenavà, rankraštinio
aprašo duomenimis, yra artimesnė ir A. Baranausko, ir J. Gerulio aprašytoms
rytiečių trečiųjų ir kitoms tarmėms, pvz.: duñtis ‘dantis’ (dgs. G.) (Adomaitytė-Diržinskienė 1957: 7), kupara ‘kamparo’ (Adomaitytė-Diržinskienė 1957:
11), luñtos ‘lentos’ (dgs. V.) (Adomaitytė-Diržinskienė 1957: 7), pù piñkis ‘po
penkis’ (Adomaitytė-Diržinskienė 1957: 8, 14), diñkt ‘dengti’ (Adomaitytė-Diržinskienė 1957: 15). Atvejai su nepakitusiais dvigarsiais – reti, pvz.: suprañtu
‘suprantu’ (Adomaitytė-Diržinskienė 1957: 8), nebeatrañdu ‘nebeatrandu’ (Adomaitytė-Diržinskienė 1957: 24), nekeñčˈu ‘nekenčiu’ (Adomaitytė-Diržinskienė
1957: 19).
Tvirtapradiškai kirčiuoti dvigarsiai an, en, buvęs nosinis balsis ą (daugiausia
kamiene) išlaikyti sveiki, pvz.: lánga ‘lango’ (Adomaitytė-Diržinskienė 1957:
21), givénsˈu ‘gyvensiu’ (Adomaitytė-Diržinskienė 1957: 10), kasnẽli ‘kąsnelį’
(Diržinskienė 1957: 12), nusigãsti ‘nusigąsti’ (Adomaitytė-Diržinskienė 1957:
12), vãlanda ‘valandą’ (Adomaitytė-Diržinskienė 1957: 150).
Atsakymuose į Lietuvių kalbos atlaso medžiagos rinkimo programos (Senkus
1951) klausimus išryškėja ir riškių pereigiškumas (Mikėnas 1951 (2): 23). Tvirtapradžiai am, an ir buvęs nosinis ą čia išlaikyti nepakitę, pvz.: sà.mtˈis, pàntis,
tà.nkė ʻtankiaiʼ, kà.ndu ʻkandaʼ, ksnis ʻkąsnisʼ, ážolus ʻąžuolasʼ, ká.st ʻkąstiʼ. Dvejopa tvirtagalių dvigarsių vartosena riškius ir artina prie vakarinių šnektų, ir
tolina nuo jų (Mikėnas 1951 (2): 23).
Garso įrašų duomenimis, tvirtapradžiai an, en taip pat fiksuoti nepakitę,
pvz.: vándenˈo ʻvandensʼ (J. B., g. 1897 m., Vitriškiai22) 23, givént ʻgyventiʼ (J. B.,
21

Žr. įrašą Nr. 09901336 Garsinių šaltinių sąraše.

22

Oficialioji forma yra Vtriškis (ATSŽ 350).

23

Žr. įrašą Nr. 34101267 Garsinių šaltinių sąraše.
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g. 1897 m., Vitriškiai) 24. Išgirstos vos dvi tvirtagališkai kirčiuotos formos su
šiais dvigarsiais: uñksti ʻankstiʼ (J. B., g. 1897 m., Vitriškiai), piñki ʻpenkiʼ (J. B.,
g. 1897 m., Vitriškiai).
Prie panašių išvadų apie šį punktą priėjo ir Jonas Šukys, kuris, remdamasis
1959 ir 1970 metais atliktu vietos gyventojų kalbos tyrimu, nurodė, kad pagal
A. Salio skirstymą riškiai priklauso aukštaičiams rytiečiams pantininkams
(Šukys 1986: 127–128). Žodžio kamieno tvirtapradžiai, tvirtapradiškos prigimties nekirčiuoti an, am, en, em, kirčiuoti ir nekirčiuoti žodžio kamieno ą, ę, čia,
kaip ir pantininkų plote, anot kalbininko (Šukys 1986: 131–132), išlaikyti sveiki. Tačiau tvirtagaliai jau atliepiami ʋ, ʋñ, ɩ, ɩñ, pvz.: sʋdem „samdėme“,
rvñkʋ „ranka“, tɩpɩ „tempia“, pɩñkɩ „penki“ (Šukys 1986: 132). Toks siaurinimas skiriasi ne tik nuo A. Baranausko nurodyto kaip šiam plotui būdingo, bet
ir nuo A. Salio aprašyto.
Aukštãdvaryje, kaip nurodo Aldona Liberytė (Liberytė 1959: 8), vietoj tvirtagalių am, an, em, en (kirčiuotų ir nekirčiuotų) jau sistemiškai turėti um, un,
im, in, pvz.: ruñk(ы)s ʻrankasʼ (dgs. G.) (Liberytė 1959: 18), isiguñda ʻišsigandoʼ
(Liberytė 1959: 57), tupa ʻtampoʼ (Liberytė 1959: 63), apdiñksˈu ʻapdengsiuʼ (Liberytė 1959: 17), diñgt(ы)s ʻdengtasʼ (Liberytė 1959: 38), šviñtes ʻšventėsʼ (dgs. V.)
(Liberytė 1959: 40), piñkis ʻpenkisʼ (Liberytė 1959: 45). Buvę nosiniai ą, ę išlaikyti sveiki, pvz.: sušal ʻsušalauʼ (Liberytė 1959: 15), graž.nsˈu ʻgrąžinsiuʼ (Liberytė 1959: 38), nusigr.žė ʻnusigręžėʼ (Liberytė 1959: 36).
Pažymėtina, kad dar pagal F. Spechto tekstuose fiksuotų dvigarsių an, am
tarimą maždaug ties Ramýgala brėžta apytikslė vakarinių ir rytinių šnektų susikirtimo riba atsispindi ir Aukštãdvario gyventojų požiūryje, teigiant, kad „ap
Kr.kenava vlˈ kitki kabu / Tinái stánˈcija vad.nu sekl.či / K šn.kam, v.s,
và, nesutiñku kabu / B.ški kitap kžn(ы)s kr.št(ы)s […]“ (Liberytė 1959: 35).
Ryškesniais kalbiniais (ne leksikos, bet fonetikos lygmeniu) skirtumais, vietos
gyventojų teigimu, labiau išsiskiria net ne jų, bet šiauriau esančios Pãnevėžio
apylinkės, kuriose sakoma: ž.sis ʻžąsisʼ, vóndọ ʻvanduoʼ, lóng(ы)s ʻlangasʼ (Liberytė 1959: 35).
Labiausiai rytinių šnektų paveiktomis nurodytinos Ulinų (Gaivenis 1960
(1–2)) ir Jotáinių (Urbanavičiūtė (1–4)) vietovės (žr. lentelę).
Ulinų punkto gyventojų kalba Gaivenio priskirta prie A. Salio skirstymo
aukštaičių rytiečių pontininkų (Gaivenis 1960 (1): 5). Remdamasis A. Girdenio ir Z. Zinkevičiaus tarmių klasifikacija pontininkuojantiems rytų aukštaičiams panevėžiškiams Ulinų šnektą priskyrė ir kalbininkas Aloyzas Vidugiris
(Vidugiris 1993: 197). Tyrėjo teigimu (Vidugiris 1993: 198), be pontininkams
24

Žr. įrašą Nr. 34301267 Garsinių šaltinių sąraše.
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būdingų dvigarsių am, en atliepinių, joje pasitaiko ir gretimų šnektų nulemtų
įvairavimų.
Pažymėtina, kad minėtieji pontininkai beveik atitiktų A. Baranausko rytiečius antruosius, nors esama ir nedidelių skirtumų. A. Baranausko tarmių skirstyme Ulinai, kaip ir jau aptartos Ramýgalos apylinkių vietovės, įėjo į rytiečių
pirmųjų žiemiečių plotą. Šio ploto teritorijoje buvęs ir jau minėtas Panevėžỹs,
net Smigiai. Taigi tarmių poslinkiai akivaizdūs: A. Baranausko išskirtų rytiečių antrųjų tarmės pietinė riba ėjusi šiek tiek šiauriau palyginti su vėliau A. Salio išskirtų pontininkų.
Didžiausiu miestu, į kurį dažniausiai XX a. 7-ajame dešimtmetyje vykę
Ulinų gyventojai, nurodytas ties rytiečių pirmųjų žiemiečių paribiu su rytiečiais antraisiais esantis Panevėžỹs (Gaivenis 1960 (1): 4). Todėl nestebina ir
Ulinuose išgirsti A. Salio klasifikacijos pontininkams ar A. Baranausko rytiečiams antriesiems (ne pirmiesiems) būdingi tvirtapradžių ir tvirtagalių dvigarsių an, am, en, buvusio nosinio ą atliepiniai, pvz.: u.ždenˈgˈ lóngs ʻuždengia
langusʼ (Gaivenis 1960 (2): 6), vóndene. ʻvandensʼ (Gaivenis 1960 (1): 13), roñkom
ʻrankomisʼ (Gaivenis 1960 (1): 10), ɔñtrɔ ʻantrąʼ (Gaivenis 1960 (2): 6), gr∙čˈɔ ʻgryčiąʼ (Gaivenis 1960 (1): 10), dr ∙sei ʻdrąsiaiʼ (Gaivenis 1960 (1): 23).
Įvairuojantis šių ypatybių tarimas atsispindi ir XX a. 7–8-ojo dešimtmečių
tarmių garso įrašuose. Tvirtapradiškai kirčiuoti dvigarsiai an, en išgirsti ir nepakitę kaip pantininkų plote, ir siaurinti kaip pontininkų ar puntininkų, pvz.:
pasénsta ʻpasenstaʼ (S. G., g. 1894 m., Bárklainiai) 25, givénti ʻgyventiʼ (S. G., g.
1894 m., Bárklainiai), lóngs ʻlangasʼ (J. L., g. 1897 m., Ulinai) 26, bróngs ʻbrangusʼ
(J. L., g. 1897 m., Ulinai).
Panašiai šie dvigarsiai tarti su tvirtagale priegaide ar esantys nekirčiuotoje pozicijoje: an, am, pvz.: piñkˈu ʻpenkiųʼ (O. R., g. 1904 m., Ulinai) 27, ruñkos
ʻrankosʼ (dgs. V.) (O. R., g. 1904 m., Ulinai), surumst∙ts ʻsuramstytasʼ (O. R., g.
1904 m., Ulinai), roñk ʻrankąʼ (O. R., g. 1904 m., Ulinai), pusuntrõs ʻpusantrosʼ
(O. R., g. 1904 m., Ulinai), kabari ʻkambarįʼ (J. L., g. 1897 m., Ulinai), važˈúojant ʻvažiuojantʼ (S. G., g. 1894 m., Bárklainiai), runk∙te ʻrankytėʼ (O. R., g.
1904 m., Ulinai); en, em, pvz.: deñgts ʻdengtasʼ (S. G., g. 1894 m., Bárklainiai),
pinkese ʻpenkieseʼ (J. L., g. 1897 m., Ulinai).
Buvusių nosinių ą, ę kamiene ir galūnėje atliepiniai būdingesni pontininkų
plotui, pvz.: žõsu ʻžąsųʼ (O. R., g. 1904 m., Ulinai), žosùkai ʻžąsiukaiʼ (O. R.,
25

Žr. įrašą Nr. 09803268 Garsinių šaltinių sąraše.

26

Žr. įrašą Nr. 42401268 Garsinių šaltinių sąraše.
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Žr. įrašą Nr. 42301268 Garsinių šaltinių sąraše.
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g. 1904 m., Ulinai), stógo ʻstogąʼ (S. G., g. 1894 m., Bárklainiai), lako ʻlaikąʼ
(O. R., g. 1904 m., Ulinai).
Didelių dvarų apsuptame Jotáinių punkte, anot Žanetos Urbanavičiūtės-Markevičienės, kalbėta aukštaičių rytiečių patarme, tačiau kuria iš šnektų –
pantininkų ar pontininkų, – sudėtinga tiksliai pasakyti. Prieita prie išvados,
kad Jotáiniuose „[…] gal vis dėlto vyrauja pontininkai […]. Yra ir nuo Vadoklių
atsikėlusių puntininkų. Todėl tarmė labai nevienoda, labai marga“ (Urbanavičiūtė (1): 4–5).
Šis nevienodumas aiškintinas tuo, kad A. Salio tarmių klasifikacijoje Jotáiniai buvo išsidėstę aukštaičių rytiečių pantininkų pakraštyje (žr. 3 pav.). Į šiaurę
nuo jų, apie Ulinus (LKA 268), kalbėta aukštaičių rytiečių pontininkų, į rytus
ir pietvakarius, pavyzdžiui, apie kalbininkės minėtus Vadokliùs, – puntininkų
šnektomis.
Ties šia vietove dviejų tarmių – rytiečių pirmųjų žiemiečių ir rytiečių trečiųjų – riba ėjusi ir A. Baranausko skirstyme (žr. 2 pav.). Šiauriau esančių rytiečių
antrųjų (arba A. Salio klasifikacijos aukštaičių rytiečių pontininkų) šnektoms
būdingas tarimas, kaip jau minėta, A. Baranausko fiksuotas tik ties Pãnevėžiu,
dar piečiau esančių šiaurinių Ramýgalos pakraščių ties Ulinais nesiekė.
Tarmės nevienalytiškumą, anot tyrėjos, rodo skiriamųjų ypatybių – dvigarsių am, an, em vartosena: „pantininkai sako: pá.ntisˈ / á.ntisˈ / lá.ng(u)s / pé.mpė.
O tvirtagalius verčia ne į om, on, ėm, ėn, kaip tai daro kiti pantininkai, o į um,
un, im, in: duñ.tisˈ / duñ.g(u)s / luñ.kos / šviñ.te / piñ.ki, taip pat ir nekirčiuotus:
pinkt·denisˈ / dunkt·lisˈ […]“ (Urbanavičiūtė (1): 5). Priduriama, kad ne tik pantininkai, bet ir pontininkai Jotáiniuose yra keleriopi: „p ·ntisˈ /  ·ntisˈ / pat ·mse
/ l ·ng(us) ir puntisˈ / untisˈ / patumse / lung(u)s// Tvirtagalius irgi verčia į
um, un, im, in kaip pantininkai: luñ.k(u)s, ri.tiˈ“ (Urbanavičiūtė (1): 5–6).
Dar labiau šiose apylinkėse, anot tarmėtyrininkės (Urbanavičiūtė (1): 6),
įvairuoja buvę nosiniai ą, ę, kuriuos „pontininkai […] verčia į o, e?: žul(u)s /
ž ·sin(u)s / švsˈtˈ / gr ·št(u)s. Pantininkai vieną žodį taria vienaip, kitą kitaip,
bet skiriasi ne pagal priegaides:  ·žu.l(u)s / ž ·sin(u)s / gr·šˈtˈ / gr·št(u)s. Daugelis pantininkų šių garsų visai nepakeičia: ·žu.l(u)s / ž·sisˈ / gr·šˈtˈ / gr·šˈtˈ.
Galūnėje ą beveik nepasikeitęs, tik sutrumpėjęs: ruñ.ka / gá.lva / n·ma / lαũ.ka.
Pontininkai, žinoma, sako: ruñ.ko / gá.lvo / n·mo. ę neišlaikytas toks švarus“.
Rankraštiniuose tekstuose neužfiksuota ir kituose šios kalbininkės darbuose
nurodytų Jotáiniams būdingų dar ir tokių dvigarsių an, en, buvusio nosinio ą
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Šnektos poslinkiai pagal kamieno tvirtagalių am, an, em, en atliepinius rankraštinės medžiagos duomenimis
5 PAV.
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Kamieno tvirtagalių am,
an izofonos atkarpa ties vakarų
aukštaičių šiauliškių ir rytų aukštaičių panevėžiškių paribiu (LKA
II, žemėl. Nr. 69, 84–86)
6 PAV.

kamiene pakitimų kaip uont(i)s ʻantisʼ, piempe ʻpempėʼ, žus(i)s ʻžąsisʼ, gružt(u)s
ʻgrąžtasʼ (Urbanavičiūtė 1963: 209) 28.
Taigi skirtumai tarp lentelėje apibendrintos rankraštiniuose tekstuose ir garso
įrašuose, taip pat spausdintuose tekstuose fiksuotos vakarines ir rytines šnektas
skiriančių ypatybių vartosenos nuo Lietuvių kalbos atlaso žemėlapiais iliustruotosios nėra dideli. Ne tik su žemėlapyje rekonstruota A. Baranausko aprašytų
rytiečių pirmųjų žiemiečių rytine, bet ir su patikslinta A. Salio aukštaičių viduriečių riba beveik visiškai sutampa Lietuvių kalbos atlaso žemėlapiuose brėžta
28

Dar plg. Z. Zinkevičiaus pateiktus, kaip teigiama, Ramýgalos, ypač Jotáinių, apylinkėms būdingus tvirtapradžių dvigarsių tarimo pavyzdžius: lúongʋs ʻlangasʼ, súomˈtˈɩsˈ ʻsamtisʼ (Zinkevičius
1969: 143).
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nesusiaurėjusių kamieno tvirtapradžių am, an (žr. LKA II, žemėl. Nr. 68, 83–
84), em, en (žr. LKA II, žemėl. Nr. 70, 86–87), išlaikytų nepakitusių kamieno
kirčiuotų (žr. LKA II, žemėl. Nr. 44, 61–62) ir nekirčiuotų (žr. LKA II, žemėl.
Nr. 45, 62–63) ą, ę izofonos.
Akivaizdus nesutapimas tai, kad Lietuvių kalbos atlaso žemėlapiuose pateiktas rankraštinėje medžiagoje Ramýgalos apylinkėse užfiksuotų visų kamieno
tvirtagalių am, an (žr. LKA II, žemėl. Nr. 69, 84–86), em, en (žr. LKA II, žemėl.
Nr. 71, 87–88) tarimo atvejų neatspindintis, labiau apibendrintas vaizdas (žr. 5,
6 pav.).
Išryškėjusi keleriopa formų su tvirtagaliais am, an vartosena rodo, kad iki
pat XX a. antrosios pusės ši izofona ėjusi maždaug ties analizuojamos šnektos
viduriu29.

IŠVADOS
Apibendrinant geolingvistinį lyginamąjį Ramýgalos šnektos tyrimą, pasakytina, kad analizuojamas pietinių rytų aukštaičių panevėžiškių plotas išryškėja
kaip pereiginis. Jo pereigiškumą grindžia šie argumentai:
1. Ramýgalos šnektos ploto tarminė priklausomybė įvairavo visose lietuvių tarmių klasifikacijose. Net dviejose iš jų – A. Baranausko ir A. Salio –
Ramýgalos šnekta ar jos dalis įėjusi į tarpinę tarp aukštaičių vakariečių ir
rytiečių (pa)tarmių įvardytą teritoriją.
2. Geolingvistinio tarmių skirstymų sugretinimo rezultatus patvirtina rankraštinės tarmių medžiagos analize atlikta vakarų ir rytų aukštaičius skiriančių dvigarsių an, am, en, em, taip pat buvusių nosinių ą, ę izofonų patikra. Analizuojamos šnektos plote abiem aukštaičių patarmėms būdingas šių
ypatybių tarimas fiksuotas iki pat XX a. antrosios pusės.
Gretimų rytų aukštaičių įtaka aiškintini nedideli minėtų izofonų poslinkiai
ties Ramýgalos šnektos pakraščiais rodo ne tik rekonstruotos rytinės rytiečių
29

XXI a. pradžioje tradicinių lietuvių (pa)tarmių plotai ir ribos kinta (žr. Geržotaitė, Mikulėnienė
2014: 255–257, XIII žemėlapis ir komentaras; sp. įklija). Vykstant šnektų konvergencijai skiriamieji jų požymiai yra nykstantys. Formuojasi stambesni kalbiniai dariniai (regiolektai). Pavyzdžiui, Ramýgalos šnekta priskirta prie rytų aukštaičių panevėžiškių pagrindu besiformuojančio
vakarinių rytų aukštaičių regiolekto (žr. Aliūkaitė, Mikulėnienė 2014a: 257–262), nes ji, kaip ir
visa pietinė rytų aukštaičių panevėžiškių dalis, neturi labai ryškių ypatybių, todėl yra palyginti lengvai veikiama gretimų šnektų ir bendrinės kalbos (Meiliūnaitė 2009: 19–23; 2016: 1281;
Aliūkaitė, Bakšienė, Jaroslavienė ir kt. 2014: 188–191 ir kt.).
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pirmųjų tarmės ribos A. Baranausko skirstyme tikslumą. Tokie tyrimo rezultatai leidžia prielaidiškai teigti, kad pereiginiai A. Salio klasifikacijoje buvę ne
tik aukštaičiai viduriečiai, bet ir jų kaimynai aukštaičiai rytiečiai pantininkai.
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Ramygala Subdialect in the Classifications of
Lithuanian Dialects: Geolinguistic Analysis
S U M M A RY
The article discusses the development of the Ramygala subdialect attributed to the
Eastern Aukštaitian of Panevėžys by Aleksas Girdenis and Zigmas Zinkevičius. The research materials comprise the manuscript descriptions and texts as well as audio recordings in this subdialect dating to the second half of the 20 th century.
The place of the area of the subdialect in the classifications of Lithuanian dialects is
established by comparing dialects by methods of digital cartography. A comparative analysis of the linguistic features recorded in the area of the subdialect enables us to evaluate
the changes that occurred in the Ramygala subdialect.
The dialectal belonging of the Ramygala subdialect varied across all classifications of
Lithuanian dialects. Even two of them – classifications by Antanas Baranauskas and Antanas Salys – assigned this subdialect or its part to the transitional area between Western and
Eastern Aukštaitian. The whole area of the subdialect was attributed to Eastern Aukštaitian in the classification by Girdenis and Zinkevičius in the second half of the 20 th century.
The twofold pronunciation of mixed diphthongs am, an, em, en and former nasal vowels ą, ę was recorded in the area of the Ramygala subdialect migrating across classifications. The maintenance of the above features links the subdialect in question with Western
Aukštaitian subdialects, whereas their narrowing associates it with Eastern Aukštaitian.
Though influenced by eastern subdialects, the Ramygala subdialect should not be assigned
to them alone.
Minor linguistic changes recorded in the subdialect confirm the accuracy of the reconstructed eastern boundary of Baranauskas’ First Eastern. An assumption can be made that
not only Middle Aukštaitian but also its neighbouring Eastern Aukštaitian Pantininkai was
transitional by nature in Salys’ classification.
Įteikta 2017 m. lapkričio 14 d.
L AU R A GE R ŽOTA I T Ė
Lietuvių kalbos institutas
Petro Vileišio g. 5, LT-10308 Vilnius, Lietuva
laura.gerzotaite@lki.lt
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DIFFERENT IPA EQUIVALENTS
FOR SOME LITHUANIAN AND
LATVIAN VOWELS
Kodėl skiriasi kai kurių lietuvių ir latvių
kalbų balsių tarptautiniai fonetinės abėcėlės
atitikmenys?
A N NOTAT ION
Despite the common Baltic origin, the inventories of vowel and consonant phonemes
in contemporary Standard Lithuanian and Standard Latvian have differences, firstly, because of functional significance which is not universal: what is phonologically relevant in
Lithuanian, cannot be so in Latvian or some other language, because the importance of
vowels and consonants in distinguishing one word from another varies from language to
language; all languages use a limited number of vowels and consonants that are able to
distinguish word meanings. Also, the analysis of acoustic and articulatory phenomena and
processes involves the study and comparison of sounds (for example, their distinctive features) of different languages on the basis of similar principles and similar methods by also
providing some universal (international) transcription.
Nowadays Lithuanian and Latvian vowels (as well as consonants) can be transcribed
using not only national (traditional) phonetic symbols but also international phonetic alphabet(s) (universally agreed system(s) of notation for the sounds of languages).
In the present article the choice of non-identical equivalents of the International Phonetic Alphabet (IPA) for the long and short monophthongs of contemporary Baltic languages is mainly discussed by highlighting terminology and other nuances of classifying
sounds on the basis of different criteria since there can be various (traditional acoustic,
articulatory, functional, international articulatory and the like) classifications provided
for Lithuanian and Latvian vowel systems. For a comparative research study on Lithuanian and Latvian vowels it was necessary to establish a common synchronous vowel

196

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

LXXVII

Different IPA Equivalents
for Some Lithuanian and Latvian vowels
classification (traditional or international). Traditional (acoustic or articulatory) vowel
classifications of both Baltic languages follow a similar pattern.
The analysis of the comparative experimental research of Lithuanian and Latvian
monophthongs showed that different IPA symbol equivalents for some vowels of contemporary Baltic languages have been chosen due to the closely related but quite different
acoustic qualities and not identical production as well as auditory features.
K E Y WO R D S : contemporary Baltic languages, Standard Lithuanian, Standard
Latvian, vowel, transcription, international phonetic alphabet.

A NOTACI JA
Nors lietuvių ir latvių kalbos giminiškos, jų balsinių ir priebalsinių fonemų inventoriai
turi skirtumų, pirmiausia dėl funkcinio relevantiškumo, kuris nėra visuotinis dalykas: kas
lietuvių kalboje reikšminga, gali būti nereikšminga latvių ar kitoje kalboje, todėl į tai atsižvelgtina tiriant ir lyginant skirtingų kalbų garsyną (ir jų diferencinius požymius). Taip
pat atsižvelgtina į lyginamąją skirtingų kalbų garsų akustinių ir artikuliacinių ypatybių
analizę, kurią svarbu atlikti pagal panašius principus ir tą pačią ar panašią metodologiją. Lyginamuosius kalbų garsus aprašyti patogiau naudojant bendrą (tarptautinę) fonetinę
transkripciją.
Lietuvių ir latvių kalbų balsyno (kaip ir priebalsyno) transkripcija galima ir nacionaliniais (tradiciniais) rašmenimis, ir taikant vienos ar kitos tarptautinės fonetinės abėcėlės atitikmenis (standartizuotą universalią garsų fonetinių rašmenų žymėjimo sistemą ar
sistemas).
Šiame straipsnyje aptariami lyginamų trumpųjų ir kai kurių ilgųjų dabartinių lietuvių
ir latvių bendrinių kalbų balsių nevienodi (nesutampantys) tarptautiniai fonetinės abėcėlės (an. IPA) atitikmenys. Taip pat atkreipiamas dėmesys į terminijos įvairovę, kuri priklauso nuo to, kokiu pagrindu ir pagal kokius kriterijus lyginamųjų kalbų balsiai skirstomi
(galimos tradicinės akustinės, artikuliacinės, funkcinės, tarptautinės artikuliacinės ir pan.
klasifikacijos), ir nuo kitų dalykų. Lyginamieji baltų kalbų garsų tyrimai padeda išryškinti,
kodėl lyginant svarbu pritaikyti bendrą sinchroninę klasifikaciją ir kokie galimi tradicinių
fonetinių ir fonologinių klasifikacijų ir tarptautinės klasifikacijos niuansai. Pagal tradicinę
(akustinę ar artikuliacinę) klasifikaciją baltų kalbų balsiai skirstomi pagal panašų modelį.
Lyginamoji instrumentinio lietuvių ir latvių kalbų monoftongų tyrimo analizė parodė, kad kai kurie nevienodi tų pačių šių giminiškų kalbų fonemų tarptautinės fonetinės
transkripcijos simboliai pasirinktini dėl tam tikrų akustinių, artikuliacinių ir psichofizinių
požymių skirtumų.
E S M I N I A I Ž O DŽ I A I : dabartinės baltų kalbos, bendrinė lietuvių kalba, bendrinė latvių
kalba, balsis, transkripcija, tarptautinė fonetinė abėcėlė.
Straipsniai / Articles

197

JURGITA JA ROSLAVIENĖ

INTRODUCTION
The use of the International Phonetic Alphabet (or IPA) is guided by some
principles, one of which says that “when two sounds are very similar and not
known to be employed in any language for distinguishing meanings of utterances, they should, as a rule, be represented by the same symbol. Separate
symbols or diacritics may, however, be used to distinguish such sounds when
necessary” (HIPA 2007: 159–160). Since Lithuanian and Latvian languages
belong to the Baltic branch of the Indo-European language family, the group
of Eastern Baltic languages, the two languages are often placed next to each
other as particularly close languages; phonological systems of vowel phonemes are quite similar in both languages. However, some previous experimental studies show that despite the common Baltic origin, different IPA symbols
for some corresponding (very similar) Lithuanian and Latvian vowels are to be
used. Could such very similar vowel phonemes of different languages sharing
a common Baltic origin be so different in acoustic qualities and articulation? A
question may be answered by reviewing the spectral characteristics and various
distinctive features based on the results of the instrumental research1 of the sounds of contemporary Baltic languages in order to choose as accurate symbols
(equivalents) of the IPA for all the Lithuanian and Latvian vowel phonemes as
possible, considering that the quality and quantity of the Baltic sounds have
been studied using the same methods, sound processing and analysis software
and hardware, so that a reliable comparison of phonetic inventories of both
languages would be available (for some intermediate results, see some previous studies: Grigorjevs, Jaroslavienė 2015a; 2015b; Jaroslavienė 2014; 2015) 2 . A
reliable comparison highlighted the differences of the phonemic inventories
1

The research project Acoustic characteristics of the sounds of the contemporary Baltic languages
(experimental study) was funded by the Research Council of Lithuania in 2013–2015 (MIP081/2013). As native speakers are best capable of identifying the functionally relevant elements
of the language through hearing and perception in case of any language, including the Baltic
languages, the task of investigating and comparing the sound systems of contemporary Baltic
languages was taken on by a group of competent Lithuanian and Latvian native speaking researchers specializing in experimental phonetics: Jurgita Jaroslavienė and Jolita Urbanavičienė
(Lithuanian), Juris Grigorjevs and Inese Indričāne (Latvian).

2

A complete set of IPA symbols adapted to the Latvian language was presented in the academic
Grammar of the Latvian Language published in 2013 (see LVG 2013: 23–26). Until then, they
were used in individual publications and works dealing with the comparison of English and
other languages. For example, to choose the IPA symbol equivalents for Latvian monophthongs,
the acoustic data of Latvian monophthongs produced in isolation were compared with the data
of the cardinal vowels, because the system of cardinal vowels forms a base for the IPA vowel
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of different languages, nuances of possible phonetic and phonological classifications, universal distinctive features of sounds, even the peculiarities of the
empirical material and methods in use, the possible aims of the instrumental
analysis, and other matters.

THE AIM AND OBJECT OF THIS PAPER
Since the IPA system is very handy for comparative linguistics, the main
aim of this paper is to explain the choice of the IPA equivalents (see Table 1) for
the monophthongs of contemporary Baltic standard languages by highlighting
terminology related nuances when classifying vowels on the basis of different
classification criteria, since the use of symbols and acoustic, articulatory or some other classifications in representing the sounds of a particular language are
usually guided by particular methodological backgrounds and principles.
As it is known, the IPA is a standardized International Phonetic Alphabet –
an internationally recognized and best-known set of phonetic symbols and diacritics designed to represent, describe and analyse sounds of any spoken languages of the world through the articulatory features (according to a tongue
height, tongue backness and lip rounding) of the sounds they represent (HIPA
2007: 159–160, 194–196, Appendix 1; IPA 2015a; 2015b; 2017; also cf. Jones D.
1949; Olson 2015; Jones T. 2016). The Association recommends that a phonetic
transcription should be enclosed in the following brackets: “[ ]”. A transcription that notes phonological contrasts should be enclosed in slanted lines “/ /”.
The sounds that the IPA symbols represent are available under the Interactive
IPA Chart (http://www.ipachart.com/), but it should be remembered that there
may be lots of variation in how these sounds are pronounced depending on the
language (or context), and contemporary Baltic languages would not make an
exception.
system (Grigorjevs 2012: 178; also cf. Jassem 1973: 190; Ladefoged 1975: 194–199; Roca, Johnson 1999: 114–140).
In Lithuanian linguistics, one of the first attempts to use the IPA as a complete set in representing
Lithuanian sounds was the academic grammar of the Lithuanian language Lithuanian Grammar
(ed. by Vytautas Ambrazas, 1997). Some of the IPA equivalents represented there differ from
those provided in this study. In earlier times, there were some more attempts to use the IPA
in some individual publications and works (cf. Ekblom 1922; Svecevičius 1960; Mikalauskaitė
1975; also see Stundžia 1990).
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Ta b l e 1.

Symbols for pure (simple) vowels of Standard Lithuanian and Standard Latvian according to the traditional (national) 3 and international (IPA)
phonetic alphabets

In the Lithuanian phonological system, /ie/ and /uo/ also function as long vowels of non-uniform articulation (DLKG 2005; Girdenis 2014). Possible IPA equivalents are /iɛ/, /ɪɛ/ and /uɔ/,
/ʊɔ/ due to the following reasons: in Contemporary Grammar of the Lithuanian Language (DLKG
2005: 23–26) and in Theoretical Foundations of Lithuanian Phonology (Girdenis 2014: 223, Table
23) Lithuanian sounds of non-uniform articulation /ie/, /uo/ are classified as non-high vowels;
on the basis of the latest experimental investigations (see Girdenis 2009: 213–242 and the references) and the results of the mentioned research (see footnote 1), Lithuanian /ie/, /uo/ are to be
considered as independent long, high phonemes of non-uniform articulation (Jaroslavienė 2015:
3, Table 1).
In the Latvian grammatical tradition /ie/, /uo/ are still classified as diphthongs, though there
is actually no single approach to the phonological interpretation (Laua 1997: 12; LVG 2013: 46;
Markus, Bonda 2014: 68–72; Grigorjevs 2016: 151).
		
Also, it appeared that native speakers of Standard Lithuanian do not regard the short [e] (the
variant of the ‘Janus’ phoneme /e/) as a separate sound and therefore cannot pronounce it in isolation. It must be agreed that the non-high (mid-high) vowel [e] fails to find a strong position in
the system of Standard Lithuanian because of its peculiar usage, its optional status, and the lack
of distinctive function; besides, in written language it is represented with the same character as
3
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The object of this study is long and short pure vowels (of uniform articulation) (see Table 1) pronounced in a zero context or isolation4 by 24 informants (aged 20–50 years) having faultless articulation of Standard Lithuanian
or Standard Latvian, 6 males and 6 females for each language5. Table 1 presents
the equivalents of the graphemes of both contemporary Baltic languages in
both traditional (national) 6 systems of phonetic transcription and the International Phonetic Alphabet (IPA).
The sounds that are represented by the national and international symbols
in Table 1 are primarily those that serve to distinguish one word from another
in a language. As one can see, there are differences between the traditional (national) and international phonetic alphabets since national transcriptions vary
from language to language, the same as written languages look alike the world
over. Despite the common Baltic origin, there are differences between Lithuanian and Latvian IPA equivalents too. It will be further explained that the
choice of these equivalents was not random (compare similar or corresponding
vowel phonemes in Fig. 12–13 and 14–15); also, it will become obvious why
knowing the IPA system and using it for different languages, i.e. using particular IPA symbols to transcribe Lithuanian and Latvian monophthongs on the
basis of acoustic and articulatory characteristics in this case, is like seeing the
matrix (pattern) when learning, studying or comparing sounds of two (or more) languages.
the low short [e] (cf. Pakerys 2003: 29, Diagram 2; 32–34 and the references; Girdenis, Pupkis
1978: 61–62; Girdenis 2014: 201–202; Jaroslavienė 2015: 2–3).
In contrast to Lithuanian, the Latvian short [e] is used and can be pronounced as a separate
sound.
4

This natural hyper-articulation differs from the production of the cardinal vowels (for more details, see Grigorjevs, Jaroslaviene 2015a: 58–59 and the references).

5

It is important that almost all informants not only speak the standard language but also one or
more dialects and foreign languages. The standard language was considered as a standardized
variety of language used for the needs of public life and culture (LKE 2008: 87–91).

6

Lithuanian and Latvian traditional transcriptions are different (both for standard languages and
dialects). Features of the traditional transcription of the Lithuanian and Latvian dialects and
suitability of the International Phonetic Alphabet to represent sounds of the Lithuanian and Latvian dialects are not discussed in the present article. For example, since the 20 th century, there
has been a tradition in Lithuanian linguistics to use a Copenhagen transcription which was
adopted by Georg Gerullis (1930); nowadays, symbols of the font Polemonas are available for a
traditional (national) transcription of Lithuanian sounds (see Skirmantas, Girdenis 2001; Aleknavičienė, Grumadienė, Gurskas, Skirmantas, Strockis, Tumasonis 2005 and others). For the
opportunities of the International Phonetics Alphabet application to the sounds of Lithuanian
dialects, see Bakšienė, Čepaitienė 2017a; 2017b.
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THE INTERNATIONAL PHONETIC
ALPHABET (IPA)
As it was already mentioned, for over a century the IPA has been widely used
as a standardized system by linguists (as well as others concerned with languages), making the IPA quite well suited for use in all disciplines in which the representation of speech sounds is required (HIPA 2007). Different quality of vowel sounds can be adequately described according to the following parameters:
the position of the tongue – height and backness as well as mouth openness, as
there is a correlation between mouth openness and tongue elevation when producing vowels – and the shape of the lips (lip rounding) (HIPA 2007: 10–13).
Tongue height. In Figure 1 (also see Fig. 2), the vertical axis of the chart is
determined by vowel height. Height refers to how high the body of a tongue is
in one’s mouth; varying degrees of mouth (jaw) openness correspond to different degrees of tongue height. Vowels pronounced with the tongue lowered are
at the bottom, whereas vowels pronounced with the tongue raised are at the top:
close vowels (with the mouth relatively closed) are articulated with a relatively
high tongue position; open vowels are produced with a relatively low tongue
position; close-mid and open-mid vowels are produced with the tongue elevation in a mid-position.
As we will see in further sections, varying degrees of mouth openness also correspond to different degrees of tongue height in Lithuanian and Latvian
(cf. Fig. 2, 14, and 15): high vowels are made with the front of the mouth less
open because the body of the tongue is raised, or high; mid vowels are produced with an intermediate tongue height; low vowels are pronounced with the
front of the mouth open and the tongue lowered.
Tongue backness. In Figure 1 (also see Fig. 2), the horizontal axis of the
chart is determined by vowel backness. Tongue backness refers to how far front
or back the highest point of one’s tongue is: vowels with the tongue moved towards the front of the mouth are to the left in the chart, while those in which it
is moved to the back are placed to the right in the chart.
Lip rounding. In places where vowels are paired (see Fig. 1), the right represents a rounded vowel (in which the lips are rounded) while the left is its
unrounded counterpart. Roundedness is named after the rounding of the lips in
some vowels. In most languages, roundedness is a reinforcing feature of mid to
high back vowels rather than a distinctive feature as it is in contemporary Baltic
languages. Usually, the higher a back vowel, the more intense the rounding is.
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F I G U R E 1.

Vowels. The International Phonetic Alphabet (revised to 2015) 7

Correlation between the tongue and the openness of the mouth8: the elevation of the tongue describes the position of the tongue on the vertical axis (high, mid,
low), the ‘position of tongue elevation’ refers to where this elevation takes place on
the horizontal axis (front, central, back).
FIGU R E 2.

7

Illustration is available from IPA 2015a.

8

The chart represents the shape of the mouth based on the vertical axis of the height of tongue
elevation and the horizontal axis of the position of tongue elevation. For an illustration, see the
e-book English Speech Sounds 101 (Williamson 2015).
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Also, there can be some more articulatory parameters available when classifying vowels of any particular language of the world: compare seven degrees of
vowel height and five degrees of vowel frontness vs. backness in Figure 3.

FIGU R E 3.

Seven degrees of vowel height and five degrees of vowel backness9

There can be many vowel systems of languages that conform to the principles of the IPA. As one will see further in the article, Lithuanian and Latvian
traditional (national) classifications do not coincide with the one suggested by
the International Phonetic Association.
The acoustics of vowels. It is well known that the quality of vowels can be
realized in acoustic analyses of vowels by relative formant values: by the acoustic resonances of the vocal tract showing up as dark bands on dynamic spectrograms, which display the acoustic energy at each frequency, and how this
changes over time (cf. Fig. 4–11, also see Fig. 12–15). The spectral characteristics
of vowels are closely associated with potential articulatory properties; the vocal
tract acts as a resonant cavity, and the position of the tongue, jaw (mouth), and
lips affects the parameters of the resonant cavity, resulting in different formant
values: for example, the first formant (F1) corresponds to vowel openness (vowel
height), the second formant, F2, corresponds to vowel frontness. Open vowels
have high F1 frequencies, while close vowels have low F1 frequencies, and back
vowels have low F2 frequencies, while front vowels have high F2 frequencies.
Also, an alternative measurement, F1 against F2–F1, to represent vowel quality
9

Illustration is available from <https://en.wikipedia.org/wiki/File:IPA_vowel_chart_2005.png>.
Also see IPA 2015b.
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is recommended (cf. Ladefoged, Maddieson 2002: 284–286). Since sounds having a fully identical spectral structure can be perceived differently if their phonetic surroundings differ (Girdenis 2014: 239; also cf. Jassem 1973: 112 ff.), it
should be noted that the quality of a vowel mainly depends on the relationship
between the formant frequencies (values) for that vowel and the formant frequencies of other vowels produced by the same speaker (Ladefoged 1975: 97).

RESEARCH METHODS APPLIED TO
DEFINE THE IPA EQUIVALENTS FOR THE
PURE VOWELS OF CONTEMPORARY
STANDARD BALTIC LANGUAGES
In contemporary Lithuanian linguistics, the phonological vowel system of
Standard Lithuanian consists of eight long /iː ɪɛ eː æː ɑː oː uː uɔ/ and six short
/ɪ <e> ɛ ɐ ɔ ʊ/ vowel phonemes (LG 1997: 28; DLKG 2005: 23–26; Girdenis
2014: 201–223 ff.)10. In the Latvian grammar tradition, Standard Latvian has
six long and six short phonemes: /iː eː æː ɑː ɔː uː/ and /i e æ ɑ ɔ u/ (Laua 1997:
12–25; LVG 2013: 37–44)11. This article will describe Lithuanian and Latvian
monophthongs – pure vowels – only.
The results of the comparative experimental research12 as well as some previous studies (cf. Grigorjevs, Jaroslavienė 2015a; 2015b; also see Jaroslavienė 2014;
2015) based on the extensive acoustic analysis of spectral characteristics and distinctive features of the sounds of contemporary Baltic languages were the main
criteria to define the correct IPA equivalent for each sound (vowel phoneme).
The analysis of the sounds of both Baltic languages was performed using free
license sound processing and analysis software: Praat (developed by Paul Boersma and David Weenink), WaveSurfer (developed by Kåre Sjölander and Jonas
Beskow). To study the qualitative vowel features, the full interval of the steady
state was measured in Lithuanian and Latvian vowels (see examples of dynamic
spectrograms in Fig. 1–8) to determine the frequency values (in hertz, Hz) of the
10

The short /ɔ/ and the optional /e/ are considered to be peripheral: [ɔ] is mostly used in the
words of foreign origin and some Lithuanian proper names; the optional close, mid-high vowel
[e] is usually replaced with the simple short [ɛ] (Girdenis 2014: 201–202; Pakerys 2003: 32–35,
etc.).

11

Latvian /ɔː/ and /ɔ/ are used in new loanwords only (Laua 1997: 20).

12

See the 1st footnote. The experimental research (and the acoustic analysis) of Latvian vowels
produced in isolation was provided by Juris Grigorjevs.
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first four formants, the fundamental frequency (in hertz) and the duration (in
milliseconds, ms). Some examples of the dynamic spectrograms of Lithuanian
and Latvian monophthongs produced in a zero context by native male speakers
are provided in the article below. Spectrograms are a way of making the patterns
of energy in the acoustic signal visible: dark bands reflect the changing resonances of the vocal tract as the sound is pronounced (looking from left to right).
Mean value was calculated as the average of all realizations of the sound. To
achieve statistical reliability, the data were obtained by summing up all the realizations of the sound (from all informants); i.e. the quantitative or qualitative
features of each sound in each language were measured no less than 30 times.
The obtained data were further processed using MS Excel: there were statistical
means (in bark units13, z and in hertz), standard deviation, coefficient of variation, and some other values calculated. Also, the values of the effective second
formant (F2’, in bark units, z)14 and the fundamental frequency f0) were determined using appropriate formula (see Bladon, Fant 1978: 3). To compare the
female pronunciation data and the male data, the normalization of the results
was performed. The analysis of both languages was based on objective methods.

FIGU R E 4.

Lithuanian [eː]

FIGU R E 5.

Latvian [eː]

FIGU R E 6.

Lithuanian [oː]

F I G U R E 7.

Latvian [ɔː]

13

The transformation of the results into bark units was performed using Traunmüller’s formula
(see Traunmüller 1988: 97; also cf. Grigorjevs, Jaroslavienė 2015a: 61).

14

For more information about the effective second formant, see Fant 1983: 7; Bladon, Fant 1978:
3; Grigorjevs, Jaroslavienė 2015a: 60.
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FIGU R E 8.

Lithuanian [æː]

F I G U R E 10 .

Lithuanian [uː]

F I G U R E 9.

Latvian [æː]

F I G U R E 11.

Latvian [uː]

The psycho-physical planes (in bark units) are used in this article for the graphical representations (Fig. 12–15), since it is assumed that such a representation of the vowel system considers the peculiarities of human hearing even better
(Iivonen 1987; Grigorjevs 2013: 303). The size of the monophthong symbols on
the psycho-physical space is chosen so that they are represented by circles with
the diameter 1 bark, thus showing the zones of the equal perceptual quality (cf.
Iivonen 1987).

DIFFERENT IPA SYMBOL EQUIVALENTS
FOR SOME LITHUANIAN AND LATVIAN
VOWELS PRODUCED IN ISOLATION
A concise review of different vowel classifications (on different methodological backgrounds) as well as qualitative and quantitative characteristics of Lithuanian and Latvian vowels should first be provided to explain the choice of
the IPA symbols for the Lithuanian and Latvian monophthongs by also highlighting the variety of the terminology when describing Lithuanian and Latvian pure vowels on the basis of different principles.
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According to the principles of classical phonology, an effective phoneme
classification and distinctive feature system and hierarchy is to be such which
permits as consistent and simple description of the relations between all phonological units and the functioning of the entire phonological system as possible
(Girdenis 2014: 213–214). That is why, when classifying pure vowels (monophthongs) of both contemporary Baltic languages, the following correlation sets
of binary distinctive acoustic (and articulatory) features15 (appropriate terminology to name these features is traditionally used) are to be used: ‘tense’ vs.
‘lax’ (‘long’ vs. ‘short’); ‘acute’ vs. ‘grave’ (‘front’ vs. ‘non-front’); ‘compact’ vs.
‘non-compact’ (‘open or low’ vs. ‘non-open or non-low’); ‘diffuse’ vs. ‘non-diffuse’ (‘close or high’ vs. ‘non-close or non-high’) (Grigorjevs, Jaroslavienė
2015b: 78–91; cf. Girdenis 2014: 201–214; 223, Table 23; 240–245).

F I G U R E 1 2 . The mean data of the Lithuanian monophthongs produced in isolation by
12 native speakers in the psycho-physical plane (in bark units, z): black circles represent
long vowels produced by male speakers; white circles represent long vowels produced by female speakers; dark grey circles represent short vowels produced by male speakers; light grey
circles represent short vowels produced by female speakers. Female data are normalized by
k=17%.

15

It was found that the acoustic parameters being in the base of the feature system suggested by
Fant failed “to make a distinction between front and central vowels, as well as between rounded front, central and unrounded non-low back vowels” (Grigorjevs 2012: 173–179; Grigorjevs
2013: 305; Grigorjevs, Jaroslavienė 2015b: 88).
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The mean data of the Latvian monophthongs produced in isolation by
12 native speakers plotted in the psycho-physical plane (in bark units, z): black circles
represent long vowels produced by male speakers; white circles represent long vowels produced by female speakers; dark grey circles represent short vowels produced by male speakers;
light grey circles represent short vowels produced by female speakers. Female data are normalized by k=21%.
F I G U R E 13 .

As it was mentioned, spectral characteristics of vowels are closely associated
with potential articulatory properties (cf. Fig. 12–13): accordingly, Lithuanian
long (tense) [iː], [eː], [æː], and short (lax) [ɪ], [ɛ] and Latvian long (tense) [iː], [eː],
[æː], and short (lax) [i], [e], [æ] are considered to be front (acute) vowels while
Lithuanian long (tense) [ɑː], [oː], [uː], and short (lax) [ɐ], [ɔ], [ʊ] and corresponding Latvian long (tense) [ɑː], [ɔː], [uː], and short (lax) [ɑ], [ɔ], [u] are to be back
(grave) (or non-front (non-acute)) vowels. In relation to the frequency of the
first formant and its proximity to higher formants, Lithuanian long [iː], [uː], and
short [ɪ], [ʊ] and Latvian long [iː], [uː], and short [i], [u] are high close (diffuse)
while Lithuanian long [æː], [ɑː], and short [ɛ], [ɐ] and Latvian long [æː], [ɑː], and
short [æ], [ɑ] are low open (compact) vowels. In Standard Latvian, [eː], [ɔː], [e],
[ɔ] the same as corresponding Lithuanian [eː], [oː], [ɔ] are mid sounds because
they are treated as neither close (diffuse) nor open (compact). As one can see,
the national (traditional) articulatory vowel classifications of both Baltic languages follow a similar pattern: Lithuanian and Latvian long and short vowels
(except that it should be taken into account that Lithuanian [eː] does not have
the short counterpart) have the same three-dimensional distinction by vowel
Straipsniai / Articles

209

JURGITA JA ROSLAVIENĖ

height (high, mid, and low vowels), and two-dimensional distinction by vowel
frontness vs. backness (front and back vowels). According to the position of the
lips, Lithuanian [oː], [uː], [ɔ], [ʊ] and Latvian [ɔː], [uː], [ɔ], [u] are rounded sounds. All the remaining vowels are unrounded.
TA B L E 2 .

Relative duration (ratio) of the Lithuanian and corresponding Latvian
monophthongs produced in isolation by 12 native speakers of each language (N=up to 72)

Judging by vowel placement in psycho-physical F2´/F1 (z) plane, despite the
fact that vowel interrelations in both contemporary Baltic language systems are
quite similar, Latvian short vowels pronounced in isolation tend to have a very
close acoustic quality16 if compared with their corresponding long counterparts
(see Fig. 12–13; also cf. Fig. 14–15). The symbols for short and long Latvian
16

It was observed in previous studies that despite the fact that the quality of Latvian monophthongs
produced in isolation varies very little and the statistical analysis of the spectral characteristics
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vowels overlap to a great extent, while the distances between the centres of the
long and the corresponding short Lithuanian vowels exceed 1 z, thus signalizing about the difference of their perceptual quality17 (also cf. intermediate results Grigorjevs, Jaroslavienė 2015a; 2015b).
Observations on duration (see Table 2) show that the distinction between
long and short Latvian vowels produced in a zero context is mostly based on
the relative duration, but between long and short Lithuanian vowels both on
combined cues of the formant structure (see Fig. 12) and the relative duration
(also cf. Grigorjevs, Jaroslavienė 2015b: 79, Table 1).
Finally, it can be concluded that the main differences in acoustic quality appear due to different production of the short (and some long) Lithuanian
and corresponding Latvian vowels. To characterise the vowel systems of both
contemporary Baltic languages in order to choose (or explain the choice) as
accurate IPA symbol equivalents as possible, tonotopic distances between the
fundamental frequency and the first formant (F1-f0) and between the first and
the second formant (F2-F1) were also calculated (cf. Fig. 14 and 15). It is well
known that the first of these distances is closely related to sound openness vs.
closeness, and the second to its frontness vs. backness (Miller 1989: 2119; Ladefoged, Maddieson 2002: 284–286; Grigorjevs 2012: 163–165).
Since the quality of Lithuanian short vowels significantly differs from their
long counterparts (displaying the effect of the acoustic centralization if compared with the corresponding long ones) and corresponding short and some
long Lithuanian and Latvian vowels vary, different (non-identical) IPA symbols have been chosen for corresponding Lithuanian and Latvian short monophthongs (except [ɔ]) as well as for long [oː] and [ɔː]. Also, Lithuanian [eː]
and Latvian [eː] are sounds of quite different qualities; though the IPA equivalent for these sounds coincides in both languages firstly because of consistency
(the principles of the use of the IPA), there are no other IPA symbols to choose for these similar sounds; secondly, the production of similar sounds may
vary from language to language (see Fig. 14–15 and 16–17; also cf. Fig. 4–11).
Also, it should be noted that the IPA does not provide a phonological analysis
for a particular language (HIPA 2007: 30); it is just a resource to express any
analysis so that it is widely understood. Accordingly, after reviewing traditional functional and articulatory vowel classifications and comparing the vowel
shows contradictory results, the spectral structure of long and corresponding short counterparts
may be perceived differently (see Grigorjevs, Jaroslavienė 2015a: 85).
17

It could be caused by the need to incorporate the possible fronted allophones of back vowels
retaining their distinction from the front vowels into the Lithuanian vowel system (Grigorjevs,
Jaroslavienė 2015b: 90).
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The mean data of the Lithuanian pure vowels plotted in the psycho-physical plane (in bark units, z) for
normalization using tonotopic distances
between F2 and F1 and between F1 and
fundamental frequency f0: black circles
represent long vowels produced by male
speakers; white circles represent long vowels
produced by female speakers; dark grey circles represent short vowels produced by male
speakers; light grey circles represent short
vowels produced by female speakers.
Female data are normalized by k=17%.
F I G U R E 14 .

F I G U R E 15 . The mean data of the Latvian
pure vowels plotted in the psycho-physical plane (in bark units, z) for normalization using tonotopic distances between
F2 and F1 and between F1 and fundamental frequency f0: black circles represent long vowels produced by male speakers;
white circles represent long vowels produced
by female speakers; dark grey circles represent short vowels produced by male speakers; light grey circles represent short vowels
produced by female speakers.
Female data are normalized by k=21%.

qualities, relative duration and auditory characteristics (Fig. 12–15, Table 2) of
both contemporary Baltic languages, the following IPA symbol equivalents are
to be chosen for corresponding Lithuanian and Latvian pure vowels (see Fig.
16 and 17).
As one can see, according to the principles of the IPA system, variable acoustic qualities and auditory features of the Lithuanian and Latvian pure vowels,
traditional (national) classifications differ from the articulatory international
system: accordingly, a four-dimensional (cf. Fig. 1 and 14, 15) distinction instead of a traditional articulatory three-fold distinction by vowel height (tongue
elevation and mouth openness) and a three-dimensional (cf. fig. 1, 3 and 14,
15) distinction instead of a traditional two-fold distinction by vowel frontness
or backness are also available to highlight the differences and peculiarity of
vowel production of similar Lithuanian and Latvian monophthongs, especially
the short ones (that is why short vowels have different IPA symbols, except for
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The IPA symbols used for the
pure vowels of Standard Lithuanian
F I G U R E 16 .

The IPA symbols used for the
pure vowels of Standard Latvian
F I G U R E 17.

[ɔ]), also Lithuanian [eː], [æː], [oː] and corresponding Latvian [eː], [æː], [ɔː] differ
in their production vs. acoustic and auditory features, though the relationship
between the systems of long Lithuanian and corresponding long Latvian vowels
as well as the systems of short Lithuanian and short Latvian vowels follows a
similar pattern.

CONCLUSIONS
The analysis of the comparative experimental research of Lithuanian and
Latvian monophthongs shows that different IPA symbol equivalents for some
similar pure vowels of contemporary Baltic languages have been chosen because of closely related but quite different acoustic qualities and not identical
production as well as auditory features (Table 1, Fig. 14–15 and 16–17) of the
following vowels: compare Lithuanian [oː ɪ ɛ ɐ ʊ] and corresponding Latvian
[ɔː i æ ɑ u] (also [eː] and [æː] are produced quite differently in both languages).
There can be various (traditional acoustic, articulatory, functional, international articulatory and the like) classifications provided for Lithuanian and
Latvian vowel systems. For a comparative research study of the Lithuanian
and Latvian vowels it was necessary to establish a common synchronous vowel
classification (traditional or international). Accordingly, different terminology
(as well as principles) are used when classifying Lithuanian and Latvian sounds
on different methodological backgrounds. Traditional (acoustic or articulatory)
vowel classifications of both Baltic languages follow a similar pattern.
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Based on the principles of the IPA system (international classification), the
position of tongue elevation (or backness which refers to how far front or back
the highest point of one’s tongue is) and by referring to the concise analysis of
dynamic spectrograms (cf. Fig. 4–11), acoustic, articulatory and auditory characteristics (cf. Fig. 12–15) of the Lithuanian and Latvian monophthongs produced in isolation, long and corresponding short front (Lithuanian [iː eː æː ɪ ɛ],
Latvian [iː eː æː i e æ]), central (Lithuanian short [ɐ]) and back (Lithuanian [ɑː oː
uː ɔ ʊ], Latvian [ɑː ɔː uː ɑ ɔ u]) vowels could be distinguished, while traditionally
(based on particular functional and articulatory features and principles) Lithuanian [iː eː æː ɪ ɛ] and Latvian [iː eː æː i e æ] are regarded as front and Lithuanian
[ɑː oː uː ɐ ɔ ʊ] as well as corresponding Latvian [ɑː ɔː uː ɑ ɔ u] are regarded as
back vowels. Vowels with the tongue moved towards the front of the mouth are
to the left in Fig. 1, 14–15 and 16–17; those in which the tongue is moved to the
back of the mouth are placed to the right in the mentioned figures.
By the tongue height (and varying degrees of mouth openness), vowels pronounced with the tongue lowered are at the bottom in Fig. 1, 14–15 and 16–17,
and vowels pronounced with the tongue raised are at the top in the same figures: according to the international articulatory classification, Latvian [iː uː i u]
and Lithuanian [iː uː] should be regarded as close vowels, and Lithuanian [ɪ, ʊ]
are regarded as near-close vowels if compared with the corresponding Latvian
counterparts. Lithuanian [eː oː] and Latvian [eː ɔː] differ (in acoustic, articulatory and perceptual characteristics), though these vowels, except for Latvian [ɔː],
should be treated as close-mid vowels, while Latvian [ɔː ɔ] as well as Lithuanian
[ɔ ɛ] should be treated as open-mid sounds. Lithuanian low [æː] and [ɐ] and Latvian [æː æ] could be regarded as near-open or open vowels like Lithuanian [ɑː]
and Latvian [ɑː ɑ]. According to traditional classifications, in relation to frequency of the first formant and its proximity to higher formants Lithuanian and
Latvian have high ([iː uː ɪ ʊ] and [iː uː i u]), mid ([eː oː ɔ] and [eː ɔː e ɔ]) and low
([ɑː æː ɐ ɛ] and [ɑː æː ɑ æ]) vowels accordingly.
By the position of the lips, Lithuanian [oː], [uː], [ɔ], [ʊ] and Latvian [ɔː], [uː],
[ɔ], [u] are rounded sounds, and all the remaining vowels are unrounded, the
same as it is according to traditional classifications.
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Kodėl skiriasi kai kurių lietuvių ir latvių
kalbų balsių tarptautiniai fonetinės abėcėlės
atitikmenys?
S A N T R AU K A
Pastaraisiais metais aprašant dabartinių baltų kalbų garsyną, balsiai ir priebalsiai ne tik
tiriami, klasifikuojami ir lyginami taikant vienodus ar panašius metodologinius principus,
bet ir vienodinami šių kalbų garsų transkripcijos rašmenys. Vienokie ar kitokie tarptautinės fonetinės abėcėlės (TFA, an. International Phonetic Alphabet, IPA) rašmenys dabartinių
bendrinių baltų kalbų balsiams parenkami neatsitiktinai. Šio straipsnio pagrindinis tikslas – glaustai paanalizuoti, kurie lietuvių ir latvių trumpųjų ir ilgųjų balsių tarptautinės
fonetinės abėcėlės simbolių atitikmenys nesutampa ir kodėl. Straipsnyje atkreipiamas dėmesys, kokios galimos įprastos (tradicinės) dabartinių baltų kalbų pastovios artikuliacijos
balsių klasifikacijos ir kuo skiriasi tarptautinis (pagal TFA principus standartizuotas) garsų
skirstymas.
Kaip žinoma, tarptautinė balsių klasifikacija itin paranki pagal vienodus artikuliacinius principus tiriant ir lyginant skirtingų kalbų garsyną, todėl siekiant objektyvumo ir
preciziškumo, TFA transkripcijos rašmenys lietuvių ir latvių kalbų balsiams parinkti, pirmiausia atsižvelgiant į instrumentinio tyrimo rezultatus (spektrines balsių charakteristikas, audicinį įspūdį, tarimą ir pan.).
Straipsnyje klasifikuojant lietuvių ir latvių kalbų balsius pagal skirtingą metodologiją,
pabrėžiama ir skirtinga terminų vartosena, kuri iki šiol nėra nusistovėjusi, lietuvių ir latvių kalbomis klasifikuojant ir lyginant garsyną pagal tarptautinę fonetinę abėcėlę.
Įteikta 2017 m. lapkričio 28 d.
J U RGI TA JA RO SL AV I E N Ė
Lietuvių kalbos institutas
Petro Vileišio g. 5, LT-10308 Vilnius, Lietuva
jurgita.jaroslaviene@lki.lt
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HERITAGE LANGUAGE AND
DIALECT MAINTENANCE
AMONG SLOVENE
IMMIGRANTS AND THEIR
DESCENDANTS IN NORTH
AMERICA
Slovėnų imigrantų ir jų palikuonių Šiaurės
Amerikoje paveldėtosios kalbos ir tarmės
išsaugojimas
A N NOTAT ION
The article focuses on Slovene-English language contact in North America. The gene
ral linguistic situation in two Slovene American/Canadian communities (Cleveland, Vancouver) is described, emphasizing the relationship between the degree of mother tongue/
heritage language maintenance of the immigrants and their descendants on the one hand
and their sense of ethnic identity on the other. The historical, social and cultural aspects
of Slovene immigration to the USA and Canada are addressed. This is followed by a detailed linguistic analysis of the data obtained through tape-recorded interviews from individual informants belonging to three generations. We are particularly interested in the
social varieties of Slovene used by the informants (dialect, regional colloquial language,
Standard Slovene) as well as the presence of English in their speech (manifested either
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as borrowing, code switching or in the form of deviations from the Slovene norm on the
phonological, morphological and syntactic levels). The role of dialect as a factor in ethnic
identification is discussed.
K E Y WO R D S : immigration, heritage language, mother tongue, dialect, Slovene-English language contact
A NOTACI JA
Straipsnyje analizuojami slovėnų ir anglų kalbų kontaktai Šiaurės Amerikoje. Aprašoma bendroji kalbinė dviejų Amerikos ir Kanados slovėnų bendruomenių (Klivlando ir
Vankuverio) situacija, pabrėžiant imigrantų ir jų palikuonių gimtosios / paveldėtosios kalbos išsaugojimo ir tautinio tapatumo santykį. Aptariami istoriniai, socialiniai ir kultūriniai slovėnų imigracijos į JAV ir Kanadą aspektai. Straipsnyje pateikiama išsami trijų kartų
informantų į diktofoną įrašytų interviu duomenų lingvistinė analizė. Ypatingas dėmesys
skiriamas socialinėms informantų vartojamoms slovėnų kalbos atmainoms (tarmei, regioninei šnekamajai kalbai, bendrinei slovėnų kalbai) bei anglų kalbos vartojimui jų kalboje (skoliniams, kodų kaitai ar nukrypimams nuo slovėnų kalbos normos fonologiniame,
morfologiniame ir sintaksiniame lygmenyje). Aptariamas tarmės kaip tautinio identiteto
faktoriaus vaidmuo.
E S M I N I A I Ž O DŽ I A I : imigracija, paveldėtoji kalba, gimtoji kalba, tarmė, slovėnų ir anglų kalbų kontaktai.

1.

INTRODUCTION

Language is an essential part of one‘s identity, which is why the relationship
between the two presents an interesting topic to explore on both individual
and societal levels. This applies to ordinary circumstances, but even more so to
special contexts such as immigration, where the two may interact in relatively
complex and intriguing ways. According to Berry‘s acculturation theory (1990),
immigrants may adapt to the new environment through four alternative strate
gies: assimilation, marginalization, separation and integration. The first three
involve either a complete abandonment of one‘s original culture or adherence
to it to the point of being completely isolated from the mainstream society. A
far more successful strategy, which best describes the Slovene experience, however, is integration, whereby the immigrants did everything in their power to
succeed in the New World by adopting the culture and the language of the
dominant society, while at the same time managing to maintain elements of (or
at least a positive attitude towards) their heritage.
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Heritage Language and Dialect Maintenance among
Slovene Immigrants and their Descendants in North America

It is our purpose therefore to explore the degree to which mother tongue
has been preserved among early Slovene immigrants (heritage language in the
case of younger generations). This depends on a number of factors, ranging
from the size of the immigrant community to the ways in which the language
is transmitted from generation to generation, resulting either in language maintenance, language shift or even language extinction. For obvious reasons, the
ways in which English influences their language are also presented. Borrowing
and code switching, as two distinct types of bilingual discourse typically used
by different generations, are examined, as are English-influenced deviations
from the Slovene norm in the Slovene sections of the data. All varieties of Slovene are considered, but in accordance with the topic of this article, our main
focus remains on the presence of various features of regional and local dialects
of Slovene detected in the informants‘ speech.
2.

A BRIEF HISTORICAL AND SOCIAL
OUTLINE OF SLOVENE IMMIGRATION
TO NORTH AMERICA

With the exception of some individuals, the majority of Slovenes migrated
to the USA in two large migration waves: the first between the turn of the 19th
century and 19241 as economic immigrants, and the second after WWII as political ones. They settled in various parts of the States, with the largest community forming in Cleveland, OH2 . In terms of size, its Canadian counterpart
is Toronto3, ON, where most immigrants settled after WWII. More economic
arrivals came to both countries in the 1960s and 1970s, but largely in insignifi
cant numbers. The early immigrants lived in segregated communities, where
they established a network of ethnic organizations that served both as mutual
help agencies and cultural activity centers. Outside of work, they were for the
most part able to function in Slovene: their children, however, who benefited
from the American/Canadian educational system, learned English, progressed
socially and economically and subsequently moved out to the suburbs. This
1

In 1924 the US passed the Immigration Act, which greatly restricted the number of new
immigrants.

2

Census data for 1910 listed 14,332 Slovenes in Cleveland, making it at the time the 3rd largest
Slovene city in the world (after Ljubljana and Trieste). Today Cleveland has approx. 50,000 people who claim Slovene heritage.

3

Toronto has approx. 10,000 people of Slovene descent.
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trend intensified with the younger generations; linguistically, as a consequence,
we have observed a typical three-generation cycle, during which Slovene was
largely displaced by the dominant English. The one generation that is still (at
least partly) bilingual is thus the second one, while younger generations possess
either an extremely poor or no knowledge of their heritage language. Regardless, the extensive research carried out in Cleveland, Washington, DC, Laguna
Niguel, CA, Toronto, ON, and Vanocuver BC (Šabec 1995, 1997, 2006, 2011,
2016; Šabec, Koletnik 2017) shows that, at least on a symbolic level, language
continues to play an important role in their ethnic identification. The same is
true of culture, as the majority perceive themselves to be Americans/Canadians, but profess pride in their Slovene roots.
3.

RESEARCH DESIGN

In accordance with the goal of our research, we decided to compare the
spoken discourse of informants originating from various parts of Slovenia, i.e.
those speaking different dialects. Slovene is an extremely heterogeneous language (Toporišič 2000). It contains standard and non-standard varieties, the
former including the codified formal literary variety referred to as Standard
Slovene (used on the national level, especially in writing) and a standard colloquial one, the latter consisting of regional colloquial varieties and local dialects.
There are more than fifty different dialects spoken in Slovenia, and ideally our
study would encompass all of them. It is possible, although unlikely, that our
ongoing research might yield such comprehensive data, however, our research
strategy was to analyze whatever dialect our randomly selected subjects spoke.
In order not to exceed the scope of this article, and yet to present the dialects
which we feel display the most marked differences we chose those spoken in
Prekmurje, Styria, Rovte, Notranjska and in Maribor. Our aim was to determine which of the dialects chosen is best preserved and, specifically, which
dialectal features prevail in the informants‘ speech. We also sought to include
members of different generations and to carry out our research in two settings:
Cleveland as the largest Slovene American community, and Vancouver4 as one
of the smallest Canadian ones. The purpose was to gauge the importance of the
communities‘ size/vitality on the language behavior of the individuals participating in this study, and to establish the extent to which the language of these
4

There are approximately 2,000 Canadians of Slovene descent in Vanocuver, 400 of whom are
active members of their only ethnic organization – the Slovenian Society of Vancouver.
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individuals is a reflection of the communities‘ ethnolinguistic vitality (Giles,
Bourhis, Taylor 1977; Ehala 2009).
The data for our analysis were obtained through tape-recorded interviews
and narratives; their interpretation is supported by participant observation du
ring the fieldwork carried out in the fall of 2016. The interviews consisted of
questions related to the subjects‘ immigration, their socialization patterns and
ethnic activities as well as to their language use and attitudes (talking about
various topics, with various interlocutors and in formal vs. informal settings).5
They were semi-structured so as to allow the subjects to elaborate on individual topics, sharing their personal experience more freely. While a larger number
of subjects would provide a more comprehensive sociolinguistic picture of the
communities under investigation6, we decided, in the interest of a more detailed linguistic analysis, to examine only the data collected from seven individual speakers (who, however, seemed to be fairly representative of their communities). Nineteen hours of material were tape-recorded, the average length
of the interview being 2.3 hours. Findings are presented according to gene
ration (three) and dialect. In all cases, the dialectal features identified are presented alongside their Standard Slovene (SSl.) equivalents. The emphasis is on
phonology, partly on morphology and syntax, and also on the various ways in
which English influences the Slovene of our informants.
4.

4.1.

LINGUISTIC ANALYSIS OF THE DATA
COLLECTED
1st generation immigrants

Of the four informants belonging to the 1st generation, one lives in Cleveland and speaks the Prekmurje dialect, while the other three are from Vancouver, two speaking the Rovte dialect and one the regional colloquial language of
the city of Maribor. All are economic immigrants and came to the US/Canada
in the late 1950s and early 1960s.
5

Similar to the questions from the questionnaire in the Cleveland study (Šabec 1997).

6

The Cleveland study (Šabec 1997), for instance, was based on the data collected from
200 subjects.
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4.1.1. The

Prekmurje dialect

Our informant came to Cleveland with very little formal education in Slovene (elementary school), but continued her education in the States, earning a
High School Equivalency Diploma. She is now retired, but in the past worked
as a secretary in a private business. She is still very active in the ethnic life of
the community and has many social contacts with other Slovenes, primarily
those speaking the same dialect as her.
The Prekmurje dialect belongs to the Pannonian dialect group and is spoken
in easternmost Slovenia. In addition, it is also used in some villages east and
north of Radgona in Austria, and along the Raba river (the so-called Porabje
region) in Hungary. This dialect, which in the past helped preserve the Slovene
character of the region along the Mura river, is firmly rooted among the people and is the most salient symbol of the Prekmurje identity7. It thus comes as
no surprise that it is the best preserved dialect among Slovene immigrants in
Cleveland. The following dialect features were identified in the interview with
our informant: (1) typical dialectal placing of stress with all stress retractions
(e.g. zàčne ‘it begins’, SSl. začnè) and short vowels which may occur in any
word syllable (e.g. ràzmiš ‘you understand’, SSl. razúmeš);8 (2) the presence of
all vowels typical of the Prekmurje dialect along with the dialectal diphthongs
[e] instead of the Proto-Slavic yat (e.g. svet ‘world’) and [o] instead of the
Proto-Slavic long /o/ (e.g. šola ‘school’) and nasal /ǫ/ (e.g. sosit ‘neighbor’);
dialectal [ü] instead of /u/ (e.g. drügi ‘other’, [ö] instead of /u, i/ when adjacent
to a sonorant /r/ (e.g. vöra ‘hour’, šörki ‘wide’) and [u] developed from the vocalic /ɫ /̥ (e.g. puno ‘full’, vuk ‘wolf’), (3) the Proto-Slavic long /a/, which in the
dialect remains open (e.g. dva ‘two’), while the short /a/ is labialized (e.g. bråt
‘brother’).
Deviations from the dialect in the direction of Standard Slovene are fairly rare and include occasional use of the following: monophthongs instead of
7

After a brief period of independence under Slovene Prince Kocelj, the Prekmurje Slovenes lived
under Hungarian rule (874–1919). They were also exposed to the Croatian-Kajkavian influence.
Despite very difficult historical circumstances, they managed to preserve their ethnic and linguistic identity and today even have literature written in the Prekmurje dialect. The treaty of
Trianon (1920) assigned the larger part of the territory between the Mura and Raba rivers to
Slovenia, while 9 villages along the Raba remain in Hungary.

8

Standard diacritic marks are used: the acute ( ˊ), the breve ( ˋ) and the circumflex ( ˆ ) mark the
place of stress. In addition, the acute marks the length and the closeness of e-and o, the breve –
the shortness and the openness of e and o, and the circumflex – the length and the openness of
e-and o. The semi-vowel is wirtten as ǝ.
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dialectal diphthongs (e.g. to ‘this’ instead of dialectal to, snek ‘snow’ instead
of dialectal snek), the unrounded instead of rounded pronunciation of u (e.g.
tu ‘here’ instead of dialectal tü), and the Standard Slovene place of stress (e.g.
lepó ‘nice’, samó ‘only’ instead of dialectal lépo, sàmo). Consonants are, as a rule,
pronounced dialectally; the only expections are occasionally found with /x/, /v/
and /m/. In the dialect, /x/ is either silent or replaced by /j/, but is at times pronounced as in Standard Slovene (e.g. xodili ‘they walked’, strax ‘fear’ instead of
dialectal odili, straj). /v/ before a non-sonorant consonant loses its sonority, but
may, in rare cases, remain sonorant as in Standard Slovene (e.g. vküp ‘together’
instead of dialectal fküp). As for /m/, this is replaced by /n/ in the dialect, but
is at times pronounced the same way as in Standard Slovene (e.g. tam ‘there’
instead of dialectal tan).
In all cases we observe the use of dialectal inflectional patterns. This applies
to declensions, conjugations and to the comparison of adjectives. Deviations
are found in singular masculine nouns in the locative case, where the Standard
Slovene -u ending is occasionally used instead of the dialectal -i (e.g. v domu
‘in the home’ instead of dialectal v domi). The same is true of singular feminine nouns in the instrumental case, where the dialectal ending -of (< -ov) is
occasionally replaced by the Standard Slovene -o (z materjo ‘with mother’ instead of dialectal z materjof). The dialect has preserved all three genders as well
as the use of the dual.
Among typical dialectal features are also particle constructions, exclamatory
sentences, interjections, original dialectal adverbs (e.g. ednok ‘once’, gnes ‘today’, nikaj ‘nothing’, prle ‘before’, rano ‘early’, sigdar ‘always’, zajtra ‘in the morning’), particles (e.g. šče ‘still’, ve(j) ‘but’), and conjunctions (e.g. ka ‘that’, dokič
‘until’, da ‘when’). Similarly, we encounter repetitions of all kinds and rich Pannonian vocabulary (e.g. belice ‘eggs’, betežen ‘ill’, deca ‘children’, gučati ‘to talk’,
iža ‘a house’, obit ‘lunch’, znati ‘to know’). It is interesting that some Standard
Slovene lexemes such as komar, koruza, tukaj are replaced not only by their dialectal equivalents, such as sumič, kukrca, eti, but occasionally also by Germanisms. These were borrowed into the Prekmurje dialect as early as the Old and
Middle High German periods (e.g. cuk ‘train’ ← Germ. Zug, cuker ‘sugar’ ←
Germ. Zucker, gvišno ‘(for)sure,’ ← MHG. gewiss, janka ‘a skirt’← Germ. Janker ‘a kind of garment for men or women’, kufer ‘suitcase’ ← Germ. Koffer, lager ‘camp’ ← Germ. Lager, penezi ‘money’ ← OHG pfenni(n)g ‘coin’, probati ‘to
try’← Germ. probieren, žlahta ‘relatives’ ← OHG slahta, MHG slahte, slaht ‘tribe’.
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4.1.2. The

Rovte Dialect

The Rovte dialect is spoken in an expansive hilly, wooded area located west
of the capital Ljubljana. At the time of Slavic settlement, this was a relatively scarcely populated area. Our two informants are husband and wife. They
speak the local dialect of Vrhnika, which is part of the Horjule dialect, one of
the six somewhat diverse dialects that make up the Rovte dialectal group9. The
Horjule dialect has preserved tonemic and qualitative contrasts. It is similar to
Standard Slovene in that its vowel system consists of monophthongs; the only
exceptions are the diphthongs [je] and [va] used instead of the long and open
/e/ in /o/. Both informants speak the Central Slovene colloquial variety intertwined with elements of their native dialect. This was to be expected since, prior to immigration to Canada, one of them graduated from high school and the
other from a college in Ljubljana. They worked as a medical technician and a
certified accountant respectively, but are now retired. They have some Slovene
friends, but do not make any special effort to engage in ethnic activities. While
they have lost the dialectal tonemic features, they have preserved the qualitative ones. In their speech there are no dialectal diphthongs; instead, they pronounce Standard Slovene monophthongs such as kosa ‘scythe’ (dialectal kvasa),
and sestra ‘sister’ (dialectal sjestra). Simplified syntax as well as the reduction
of stressed short vowels into semi-vowels is typical of their regional colloquial
language (e.g. jəs < ‘I’, təm ‘there’, bəl ‘more’), as is the loss of unstressed vowels
(zlo ‘very’, tko ‘so’, človk ‘a man/human being’) and the use of colloquial Germanisms (e.g. familja ‘family’, penzija ‘retirement’, pajzel ‘a shabby room’).
The informants‘ colloquial features are mixed with dialectal ones. Thus,
the stressed short /i/ and /u/ in closed syllables and /i/ are pronounced as
semi-vowels (e.g. nəč ‘nothing’, kəp ‘a heap’, (so) blə ‘they were’). Also, they engage in so-called »akanje«, i.e. the transition of the unstressed /o/ into /a/ (e.g.
sašolci ‘school mates’, z bratam ‘with brother’). Other dialectal features include
the loss of the syllable-final /i/ in plural participles in -l and in the nominative
case of plural adjectives (e.g. začel ‘they began’, poslal ‘they sent’, dobər ‘good’),
the syllable-final -el, -il and -ev pronounced as [u] (e.g. reku ‘he said’, kupu ‘he
bought’, cerku ‘a church’), the reduction of unstressed /a/ after a stressed syllable (e.g. bogət < bogat ‘rich’), and the palatalization of palatal consonants (e.g.
pelala < peljala ‘she drove’, zamenal < zamenjali ‘they changed’).
In morphology, the dialectal influence accounts for the masculinization of
neuter nouns (e.g. (vsak) let < (vsako) leto ‘(every) year’), the loss of the dual (e.g.
to sta ble obedve lepe punce ‘they were both pretty girls’), and the use of short
9

The dialects were named after the German word reuten, meaning to cut down woods.
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infinitival forms (e.g. moram rečt ‘I have to say’, smo hoteli ustvart ‘we wanted
to create’).
4.1.3. The

Maribor regional colloquial language

We should note that the language spoken in the city of Maribor is not a dialect but rather a regional northern Styrian colloquial language. It is in fact a
supradialectal variety, performing functions similar to those of Standard Slovene on the national level. It is the result of the direct intersection of the Styrian and Pannonian dialect groups, the former being in contact with Maribor in
the south and west and the latter in the north and east.
Our informant was born in Maribor, where she also graduated from high
school. In Canada, she enrolled in college and worked as a freelance interior
designer prior to retirement. She is very active in the social and ethnic life of
the community. Her data show the following features typical of Maribor colloquial language:
(1) recent (dialectal) stress retractions (e.g. láhko ‘easily’, prêveč ‘too much’,
príšla ‘she came’ instead of SSl. lahkó, prevèč, prišlà) and double stress in complex words (e.g. obrátovódja ‘foreman’, SSl. obratovódja); (2) the loss of qualitative contrasts and variation in the vowel quality, where the stressed e and o, pronounced as open phonemes in Standard Slovene, are pronounced as very close
vowels; (3) even though Standard Slovene and the Maribor speech contain only
monophthongs, due to the influence of the dialects in close contact with Maribor, our informant occasionally uses diphthongs as well as monophthongs and
diphthongs interchangeably (e.g. res – res ‘really’, šola – šola ‘school’, leto – liẹto
‘year’, dobro – duọbro ‘well’).
In unstressed vowels we notice some modern vowel reduction, while the
consonant system shows dialectal reflexes in the case of the palatal /l‘/ (e.g. posla ‘bed’, prijatl ‘friend’ instead of SSl. postelja, prijatelj). The consonant /nj/ is
not palatalized in the dialect but pronounced the same as in Standard Slovene
(e.g. z njimi ‘with them’, živlenje ‘life’). The sonorant v before non-sonorant consonants and in word-final positions is pronounced as [f ], similar to northern
Styrian and Pannonian dialects (e.g. fse ‘all’, fsaki ‘every’). The same is true of
the dialectal pronunciation of unstressed -l in masculine participles (e.g: reko
‘he said’, oženo ‘he married’ instead of SSl. rekel, oženil).
Plural neuter nouns are feminized (e.g. jabolke ‘apples’, okne ‘windows’ instead of SSl. jabolka, okna). There is also a tendency to use the feminine ending
-a in masculine declensions even though these are used interchangeably with
the Standard Slovene -i endings (e.g. v bazenih ‘in the pools’, po domovah ‘in
the homes’). Similarly, we observe the co-existence of dialectal and standard
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endings in the dative and locative case of singular masculine nouns and in the
instrumental case of plural masculine nouns, i.e. standard endings -u and -ov
are used side by side with the dialectal -o (na vrho ‘at the top’ – proti koncu ‘toward the end’; šest tedno ‘six weeks’ – šest mescof ‘six months’). In the last example of ov > of we observe the loss of sonority. We also notice the loss of the
dual (e.g. Midve pa sma nemško govorile < Midve pa sva nemško govorili. ‘The
two of us spoke German.’), the regional non-standard short infinitives, the 1st
person verbal ending -ma instead of -va (e.g. delama instead of SSl. delava ‘us
two are working’), the expression of volition through verbs of ability, the doubling of demonstrative pronouns and of the negative particle (e.g. tota ‘this’, nena ‘not’ instead of SSl. ta, ne), and the replacement of the relative pronoun ki by
the conjunction ko (e.g. To je pa tisti človek, ko je nas appikal ‘This is the man
who picked us up’ instead of SSl.) or by the interrogative pronoun kaj (e.g. Tisto,
kaj je dobila, je nam dala ‘What she got, she gave us’). Furthermore, we notice
the use of the temporal adverb gda(j) instead of temporal conjunction ko (e.g. To
sn lahko oporablala, gdaj sn kaj delala ‘I could use this when working’) and the
occasional use of some other regional adverbs and pronouns (e.g. not ‘inside’,
pol ‘then’, par ‘some’, najprvo ‘first’, večgdo ‘many a person’).
As the German community played a prominent role in Maribor‘s political,
cultural, economic and everyday life,10 it is not surprising that the language of
our informant is also marked by the influence of German. This is manifested in
the frequent use of the adverb + verb combinations (e.g. vun vlekli ‘they pulled
out’, Germ. ausziehen; so vun poslali ‘they distributed’, Germ. aussenden) as well
as in loanwords (e.g. bana ‘battub’, Germ. Wanne; koštati ‘to cost’, Germ. kosten; špricati ‘to spray’, German spritzen) and calques (e.g. sem delala na tisti sliki
‘I was working on that painting’, Germ. I habe an diesem Bild arbeiten; On mi
je vedno vse težko naredo ‘He always made it difficult for me’, Germ. Er hat mir
immer alles schwer gemacht).
4.2.
4.2.1. The

2nd generation

Styrian dialect

Our informant was born in a village near Celje, graduated from high school
and immigrated to Canada, where she continued her education at a college and
university level. She is a lawyer, has some contact with Slovenes, but is not
10

In the period 1864–1946 both German and Slovene ethnic communities lived in Maribor. With
WWII, the German population lost its majority status.
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particularly active in the ethic community, mostly due to the lack of time. Her
dialect belongs to the Styrian dialect group, more specifically to the Savinja
dialect. Compared to the 1st generation immigrants, the data of our American-born informant living in Cleveland in an ethnically mixed marriage shows
a higher level of English interference (syntax, vocabulary, code switching). Her
Slovene, which she learned from her parents, however, shows the following dialectal features: the loss of qualitative contrasts (e.g. jáz ‘I’, vêč ‘more’, splóh ‘at all’
instead of SSl. jàz, vèč, splòh) and dialectal stress retractions (e.g. rójena ‘born’,
sámo ‘only’, têžko ‘hard’ instead of SSl. rojêna, samó, težkó), both of which are
typical of most Styrian dialects; a well preserved dialectal diphthong [iẹ] used in
place of the old acute Proto-Slavic vowel yat (e.g. ciẹsta ‘road’, liẹto ‘year’, smo
miẹli ‘we had’); some occurrences of modern vowel reduction (e.g. mela ‘I had’,
učitlca ‘a teacher’, tak ‘so’ instead of SSl. imela, učiteljica, tako), dialectal reflexes
for the palatal /l‘/, /n‘/ (e.g. prijatl ‘friend’ instead of SSl. prijatelj, knigica ‘small
book’ instead of SSl. knjigica) and unstressed word-final -l in masculine participles (e.g. prišu ‘he came’, reku ‘he said’ instead of SSl. prišel, rekel).
Plural neuter nouns are feminized (e.g. lete ‘years’ instead of SSl. leta), and
the dual is being lost. She typically uses the dialectal -i ending in the locative
case of masculine nouns (e.g. v Celji instead of SSl. v Celju), short infinitives
(e.g. hočem govorit ‘I want to talk’), adverb + verb combinations and the indefinite article en with nouns. The last two can be attributed to the contact
with German (e.g. ven skočiti ‘jump out’, Germ. ausspringen; pride en pater ‘then
comes a father’, Germ. ein Priester kommt). Dialectal adverbs are also well preserved (e.g. fčeri ‘yesterday’ instead of SSl. včeraj, prvo ‘firstly’ instead of SSl.
najprej, tuki ‘here’ instead of SSl. tukaj). Gdaj is used instead of the Standard
Slovene temporal conjunction ko (e.g. Gdaj smo bili v šoli ‘when we were at
school’). In addition, the dialectal vocabulary is interspersed with Germanisms
(e.g. fabrika ‘a factory’, Germ. Fabrik, šparali ‘they saved’, Germ. sparen, štrudl
‘apple strudel’, Germ. Strudel).
4.3.
4.3.1. The

3rd generation

Notranjska (Inner Carniola) dialect.

The dialect spoken in the Notranjska (Inner Carniola) region is one of the
nine dialects that belong to the broader Littoral (Primorska) dialect group. It is
spoken in the westernmost part of the Slovene ethnic territory. The dialects in
question show traces of contact with the neighboring Romanic languages, especially in syntax, vocabulary and prosody.
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Our two informants, who live in Vancouver, are brother and sister and have a
very limited knowledge of Slovene. They are both students in their twenties. As
children they danced in a folklore group, but gave it up due to the lack of time.
They speak English, and the little Slovene they have was learned from their
grandmother, a speaker of the Notranjska dialect, and by attending Slovene
language classes when they were younger. The most salient dialectal features
are found in their pronunciation and include the following: the monophthong
/u/ instead of the Proto-Slavic fixed long /o/ (e.g. kaku ‘how’, lepu ‘beautifully’), the dialectal long close /e/ instead of SSl. long open /e/ (e.g. žéjna ‘thirsty’
instead of SSl. žêjna), the word-final /g/ pronounced as sonorant velar [γ] (e.g.
boγ ‘God’), modern vowel reduction, short infinitives, and the loss of the dual
(e.g. dve hčerke ‘two daughters’). Occasionally, they resort to Romanic sentence
structure (e.g. Kličem se Marija ‘I call myself Marija’ instead of SSl. Ime mi je
Marija ‘My name is Marija’). Features of Standard Slovene are seen primarily
in the qualitative contrasts of vowels, the replacement of dialectal diphthongs /
iẹ, uọ, ie, uo/ with Standard Slovene monophthongs,11 the bilabial pronunciation
of the sonorant /v/ and the preservation of the palatalized /l, n/ (e.g. Ljubljana,
njiva ‘field’). In most cases, however, /l/ is pronounced as [ł] under the influence of English (e.g. hvala łepa ‘Thank you very much’).
Their vocabulary contains both dialectal and colloquial lexemes (e.g. južna
‘lunch’, korajža ‘courage’, brihten ‘clever’), but also Standard Slovene words (e.g.
čaj ‘tea’, dober dan ‘good day’, družina ‘family’, hvala ‘thank you’, lahko noč ‘good
night’, prosim ‘please’, stara mama ‘grandmother’) and, naturally, English.
4.4.

The influence of English

Naturally, the language of all informants is influenced by English as the
dominant language of the environment. The degree to which this is present
in the speech of individual informants varies as does the form in which it occurs. The main criterion for this variation is the generational membership of
the informants, which is why we do not present illustrative examples for each of
the examined dialects but according to the type of discourse identified in the
data. In cases where Slovene and English are used in direct contact, these are
11

Exception is the dialectal pronunciation of [uọ] inzstead of /ǫ/ in the word napuọti ‚in the way‘.
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primarily borrowing and code switching12 . Parts of the discourse spoken entirely in Slovene, however, may also show traces of English influence. While the
former affect mostly vocabulary, the latter have more to do with syntactic and
morphological deviations from the Slovene norm.
4.4.1.

Borrowing

Borrowing is typical of the 1st generation immigrants, especially the older ones, who came to North America with no knowledge of English and were
at the beginning only able to function in their mother tongue. In cases, howe
ver, where they encountered phenomena for which they did not have their own
word or in cases of very frequently used words, they simply borrowed English
lexemes and furnished them with Slovene affixes. Such combinations, phonologically and morphologically adapted to Slovene, did not stand out and in fact
functioned as any other Slovene word.
Examples:
(1) In tam sem se tudi potem retajrala, you know. (retire + -ala marking past
participle, sg. fem.) ‘And there I also retired. ’
(2) An interesting twist in this fairly common process is the following example in which the constituent parts of the phrasal verb pick and up are
used in reverse order to form a single verb appik. To je pa tisti, ki nas je
appikal. (pick up > up pick + -al marking past participle, sg. masc.) ‘This
is the one who picked us up. ’
(3) Another interesting case involves a false friend, krem(a), which is used for
Slovene smetana. Slovene uses the word krema in the more general sense
of cream, but not for the dairy product used with coffee referred to in the
following example. Tle maste pa krem. O, krema si pa le natočte. (cream
> krem; krem + -a marking sg. masc. gen.) ‘Here is the cream. Go ahead,
help yourself to the cream.’
(4) Finally, it is not unusual to come across calques, word-by-word translations from English such as the one below. Jaz sem pred leti vzel kurs
o kanadski zgodovini. (instead of Sem obiskoval tečaj o kanadski zgodovini. – I attended a course on Canadian history). ‘Years ago I took a course
on Canadian history.’
12

Bilingual discourse has been the topic of numerous studies and its specific forms have been
defined in various ways, depending on the approach taken (e.g. social, pragmatic, functional,
structural), hence resulting in frequently contradictory, inconsistent and/or overlapping definitions and terminology. In our case, we adopted Poplack‘s (1981) concept of borrowing and code
switching. For a comprehensive discussion of the issue, see Šabec’s chapter on Code-Switching
in Encyclopedia of Life Support Systems (EOLSS) publication (2009: 312–327).
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4.4.2.

Code switching

Code switching is more typical of 2nd and younger generations. It involves
the intrechangeable use of Slovene and English either intrasententially on intersententially. There is no adaptation as with borrowing, i.e. the two languages
remain discrete.
Examples:
(1) (1) In na letališču. mednarodnem letališču, ne, je ta Reed? What, what is
his first name? (intersentential code switching with one sentence in Slovene and the other in English) ‘And it is at the airport, the international
airport, isn‘t it, at Reed? What, what is his first name?’
(2) Jas nisem perfect, but I try my best. (intrasentential code switching within
a single sentence). ‘I‘m not perfect, but I try my best.’
(3) And zdej mam rada, da poznam žlahte tukej, da to we continue this. (intrasentential code switching; also a calque mam rada – I like it instead of
SSl. mi je všeč). ‘And now I like it that I know my relatives here, so that
we continue this.’
4.4.3. The

influence of English on exclusively Slovene discourse

This refers primarily to syntax and morphology, where we notice the frequent generalization, oversimplification and/or omission of Slovene inflectional patterns, English-like word order, the redundant use of subjective personal
pronouns, the wrong use of adverbs, prepositions and the like.
Examples:
(1) Oni nimajo nič otroci. (SSl. Oni nimajo nič otrok. Noun in the nominative instead of genitive case). ‘They have no children.’
(2) Ona je nas dala knjigo. (SSl. Dala nam je knjigo. Noun in the genitive
instead of the dative case; also, redundant use of the subjective personal pronoun – its use in Slovene, which is a pro-drop language, would be
justified only if the pronoun was emphasized or expressing a contrast.
This is not the case in this sentence; the use of ona is clearly used under
the influence of English. Yet another trace of English influence is seen
in the word order of je nas, which should be nas/nam je in Slovene). ‘She
gave us a book.’
(3) On je iz tukaj. (SSl. On je od tu(kaj). Od should be used instead of the
wrong preposition iz). ‘He is from here.’
(4) Ko smo prišli tam. (SSl. Ko smo prišli tja. Wrong adverb denoting place
instead of direction). ‘When we got there.’
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5.

CONCLUSIONS

The analysis of the data shows how the degree and variety of Slovene preserved in the informants‘ speech depends primarily on their generation as well
as on factors such as linguistic background, education and contact with other
Slovene speakers. All four 1st generation (Slovene-born) informants are fluent
in Slovene; the prevalent social variety of the language they speak is dialect.
Of the three dialects examined, it is the Prekmurje dialect which has the best
preserved features, a result of the cohesive and powerful identification role attributed to it by Slovenes from the area. It is also relevant that the mentioned
informant lives in Cleveland, where she has far greater opportunities to interact
with other speakers of her dialect than she would in a much smaller community
of Vancouver. With speakers of the Rovte dialect, we notice an additional dimension – relatively strong elements of the central Slovene colloquial language
and even some Standard Slovene features, which can be accounted for by their
higher educational level and professed love of reading Slovene literature. Typical of the fourth speaker, on the other hand, is a degree of vacillation between
Maribor colloquial language and the dialects surrounding the city as well as
some archaisms of German origin.
The 2nd generation informant‘s Slovene is already weaker than that of the
1st generation. Her Slovene is the Styrian dialect learned from her parents,
mixed with some Standard Slovene elements learned in a language course in
her youth. Since she lives in a mixed-ethnic marriage, where the household
language is English, she speaks English most of the time. During the interview,
she frequently engages in code switching between the two languages (unlike
the 1st generation informants who typically incorporate English lexemes into
their discourse as loanwords); the influence of English is additionally manifested in phonological, morphological and syntactic deviations from the Slovene
norm in sections of entirely Slovene discourse.
The proficiency in Slovene further declines with the two 3rd generation informants, for whom English is already the native language. Their narrative
nevertheless contains some Slovene words and short phrases learned from their
grandmother, a speaker of the Notranjska dialect, and from language classes
taken in the Slovenian Society Hall of Vancouver. The Slovene they have is
thus marked by vacillation between their grandmother‘s dialect and Standard
Slovene as well as by the relative linguistic uncertainty of non-native speakers.
The described linguistic behavior of the informants in this study is largely reflective of the general linguistic situation of the two communities under
investigation. It reveals the discrepancy between the actual situation, where
Slovene is spoken only by older generations, and the more or less universally
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proclaimed belief by all generations that the mother tongue/heritage language
is an important ethnic identification factor. In reality, it is culture that actually
fills this role, which Slovene Americans and Canadians perceive as enriching
their lives and enhancing their positive self-image. The study thus provides a
fascinating insight into the self-perception of Slovene immigrants and their
descendants as well as into the complexity of the relationship between mother
tongue maintenance and the feeling of ethnic identity. It also underlines the
importance of the dialect as opposed to Standard Slovene, as it seems that for
those who still speak Slovene, a dialect is a more authentic mode of expression.
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Slovėnų imigrantų ir jų palikuonių
Šiaurės Amerikoje paveldėtosios kalbos ir
tarmės išsaugojimas
S A N T R AU K A
Straipsnyje analizuojami slovėnų ir anglų kalbų kontaktai Šiaurės Amerikoje,
pabrėžiant gimtosios / paveldėtosios kalbos išsaugojimo ir tautinio tapatumo santykį.
Pateikiama istorinė, socialinė ir kultūrinė slovėnų imigracijos į JAV ir Kanadą apžvalga, daugiausiai dėmesio kreipiant į Klivlandą, kaip didžiausią Amerikos slovėnų bendruomenę, bei Vankuverį, kaip vieną iš mažiausių bendruomenių Kanadoje. Išsami kalbinės situacijos abiejose bendruomenėse analizė atskleidė perėjimo nuo slovėnų prie anglų
kalbos procesą. Daugeliu atvejų tai įvyksta per tris kartas: pirmosios kartos imigrantai vis
dar kalba slovėniškai, jų vaikai daugiausia yra dvikalbiai, o trečiosios kartos nariai jau
nebekalba slovėnų kalba ar kalba ja tik išimtiniais atvejais. Vis dėlto slovėnų kalba, kaip
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gimtoji / paveldėtoji kalba, užima labai svarbią vietą tautinio identiteto požiūriu (aukštesnę
vietą užima tik kultūra). Aukštas Amerikos ir Kanados slovėnų gimtosios / paveldėtosios
kalbos vertinimas, nors kai kuriais atvejais tik simbolinis, įrodo jų sėkmingą integraciją į
visuomenę neapleidžiant savo tautinio identiteto.
Lingvistinės analizės dalyje daugiausia dėmesio skiriama informantų vartojamoms
slovėnų kalbos socialinėms atmainoms. Dėl šios priežasties buvo pasirinkti įvairių tarmių
bei regioninės šnekamosios kalbos atstovai, siekiant atskleisti nestandartinių kalbos atmainų ir bendrinės slovėnų kalbos santykį. Į diktofoną įrašytų interviu metu surinkti duomenys rodo, kad pirmosios kartos imigrantai sklandžiai kalba slovėniškai ir daugiausiai
kalba tarmiškai. Prekmurjės regiono tarmė yra geriausiai išlikusi, o tai yra ryškiausias regiono tapatumo požymis. Antra vertus, Rovtės tarme bei Mariboro miesto šnekamąja kalba kalbančiųjų diskursas nėra grynas – jame randama kai kurių centrinės slovėnų šnekamosios kalbos ir netgi bendrinės slovėnų kalbos požymių. Antrosios kartos informantė
jau nebekalba tik slovėniškai, bet kalbėdama pereina nuo slovėnų prie anglų kalbos. Jos
slovėnų kalba yra iš tėvų perimtos Štirijos tarmės ir kalbos kursuose išmoktos bendrinės
slovėnų kalbos mišinys. Du trečiosios kartos informantai anglų kalbą jau laiko savo gimtąja kalba, o slovėnų kalba jiems yra paveldėtoji kalba. Taigi jie kalba angliškai, tačiau į savo naratyvą įterpia tam tikrų iš savo Notranskos tarme kalbėjusios senelės bei vaikystėje
lankytuose kalbos kursuose išmoktų žodžių.
Trijų kartų atstovų palyginimas rodo spartų slovėnų kalbos įgūdžių nykimą ir anglų
kalbos įtakos augimą. Slovėnijoje gimusių informantų atveju tai pasireiškia kaip skoliniai, o Amerikoje ar Kanadoje gimusių tyrimo dalyvių atveju – kaip kalbos kodų kaita.
Paskutiniojoje grupėje taip pat pastebimi ryškūs nukrypimai nuo slovėnų kalbos normos fonologiniame, morfologiniame ir sintaksiniame lygmenyje. Remiantis gimtosios / paveldėtosios kalbos išsaugojimo laipsniu, galime teigti, kad tarmė yra pagrindinė
kalbos atmaina tiems tyrimo dalyviams, kurie turi geriausius slovėnų kalbos įgūdžius.
Kitaip tariant, tarmė yra socialinė kalbos atmaina, kuri yra autentiškiausia tyrimo dalyvių
išraiškos forma ir stipresnis etninio ir kultūrinio identiteto faktorius nei bendrinė kalba.
Įteikta 2017 m. rugpjūčio 29 d.
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LIETUVIŲ PATARMIŲ
TRANSKRIPCIJA TFA
SIMBOLIAIS: VAKARŲ
AUKŠTAIČIAI ŠIAULIŠKIAI
Transcription of Lithuanian Dialects by IPA
Symbols: the Western Aukštaitian Subdialect
of Šiauliai
A NOTACI JA
Straipsnyje aptariamos vakarų aukštaičių šiauliškių transkripcijos Tarptautinės fonetinės
abėcėlės (TFA) dabartinės redakcijos simboliais galimybės. Iki šiol lietuvių dialektologijoje
tarmių garsai dažniausiai buvo užrašomi vadinamąja kopenhagine transkripcija, XX a. pradžioje adaptuota Georgo Gerullio. XXI a. pradžioje, Lietuvoje atsiradus naujų tarmėtyros
krypčių, šiuolaikiškos TFA poreikis labai sustiprėjo, todėl Lietuvių kalbos instituto dialektologai 2016 m. sudarė bandomąjį TFA simbolių rinkinį, kuris dabar „testuojamas“ visų
patarmių ypatybėmis.
Straipsnyje pateikiami TFA simbolių ir kopenhaginės transkripcijos atitikmenys, užrašyti Palemono rašmenimis. Pagrindinėje dalyje analizuojami TFA transkribuoti šiauliškių
pavyzdžiai iš dviejų skirtingų gyvenamųjų punktų – Ažýtėnų, priklausančių pietinei patarmės daliai, ir Šakýnos, esančios šiaurėje, šalia žemaičių ploto. Pavyzdžiais siekta patikrinti
daugumos šiauliškių fonetinių ypatybių fiksavimo TFA simboliais galimybes.
Didžioji dalis patarmės ypatybių transkripcijos problemų nekėlė. TFA rinkinyje esantys
balsių ir priebalsių simboliai daugeliu atvejų apytiksliai atitinka patarmės garsus, kai kurie iš
jų užrašomi su papildomais diakritikais. Priebalsių sistemoje kiek problemiškas yra vadinamųjų „šlekiavimo“ garsų – tarpinių tarp s, z, c, dz ir š, ž, č, dž – žymėjimas TFA simboliais,
nes iki šiol nėra tikslaus tarpinių garsų artikuliacinių ypatybių apibūdinimo. Kaip ir kitose
patarmėse bei bendrinėje kalboje, taip ir šiauliškių plote sudėtingiausias išlieka prozodinių
vienetų, ypač priegaidžių variantų, fiksavimas TFA simboliais.
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dialektologija, lietuvių tarmės, vakarų aukštaičiai šiauliškiai, transkripcija, Tarptautinė fonetinė abėcėlė (TFA).
A N NOTAT ION

The article discusses the opportunities for the application of the latest version of the International Phonetic Alphabet (IPA) to the transcription of the Western Aukštaitian subdia
lect of Šiauliai. Until now dialectal sounds were usually transcribed in Lithuanian dialectology using the so called Copenhagen Transcription that was adapted by Georg Gerullis at the
beginning of the 20th century. With the arrival of new fields in dialectology in the early 21st
century, the need for contemporary IPA strengthened, resulting in a pilot set of IPA symbols compiled by the dialectologists of the Institute of the Lithuanian Language in 2016. It
is now being “tested” on the peculiar features of all subdialects.
The article presents the equivalents of the IPA symbols and the Copenhagen Transcription recorded by the Palemonas font. The main part analyses the examples of the subdialect
of Šiauliai transcribed by IPA symbols from two different residential points – Ažytėnai belonging to the southern part of the subdialect and Šakyna located in the north, next to the
area of Samogitians. Examples were used to check the opportunities of recording most of
phonetic features of the subdialect of Šiauliai by IPA symbols.
Most of the features of the subdialect did not pose any transcription problems. In the
majority of cases, the IPA vowel and consonant symbols roughly correspond to the sounds
of the subdialect; some of them are marked by additional diacritics. In the consonant system the transcription of the sounds of the so called phenomenon of šlekiavimas – intermediate sounds between s, z, c, dz and š, ž, č, dž – by IPA symbols is slightly more problematic,
as there is still no accurate way to describe the characteristics of articulation of intermediate
sounds. As in other subdialects and the standard language, the recording of prosodic units,
in particular accent variants, by IPA symbols remains most problematic in the area of the
subdialect of Šiauliai.
K E Y WOR DS : dialectology, Lithuanian dialects, Western Aukštaitian subdialect
of Šiauliai, transcription, International Phonetic Alphabet (IPA).

1.

ĮVADINĖS PASTABOS

Dialektologijos mokslo atstovams visais laikais buvo aktuali tarminio kalbėjimo užrašymo, arba transkripcijos, problema. Net ir bendrinių kalbų transkripcija negali perteikti visų subtilių garsų variantų, užrašytas vaizdas tėra apytikslis.
Teigiama, kad subjektyvi transkribuotojo interpretacija neišvengiamai veikia visus kalbos lygmenis – semantiką, leksiką, gramatiką ir fonetiką. Transkribuotojas natūraliai yra linkęs užrašyti savo kalbinę interpretaciją, kuri ne visuomet
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sutampa su pateikėjo užkoduota informacija. Užrašant tarmių duomenis, ypač
daug dviprasmiškumo esama fonetikos, tiksliau fonemikos, lygmenyje, nes dekoduodamas įrašytą tekstą transkribuotojas remiasi geriausiai pažįstama (dažniausiai gimtosios tarmės) fonemų sistema. Objektyvumas transkribuojant yra
labai sunkiai įgyvendinamas uždavinys, pripažįstama, kad raštu dažniausiai perteikiamas „impresionistinis“ gyvosios kalbos vaizdas1 (Ladefoged 1990: 32–36;
Pandeli, Eska, Ball, Rahilly 1997: 65; Widdowson 2012: 57 ir kt.).
Tarminiam kalbėjimui perkelti ant popieriaus labai svarbus ir transkripcijos
sistemos pasirinkimas, jos principų nustatymas. Skirtingose šalyse neretai įsigali
savitos, nacionalinės transkripcijos sistemos. Kaip žinome, Lietuvoje jau šimtmetį gyvuoja Georgo Gerullio adaptuotos (1930) vadinamosios kopenhaginės
transkripcijos tradicija, kurią vėlesniais laikotarpiais tobulino visi žymieji dialektologai (žr. Gerullis, Stang’as 1933; Jonikas 1939; Salys 1992 [1946]; Zinkevičius 1994; Skirmantas, Girdenis 2001 [1998] ir kt.; plačiau apie lietuvių
tarmių transkripciją XX–XXI a. pr. žr. Bakšienė, Čepaitienė 2017a). Šios transkripcijos ženklai, nors ir buvo pritaikyti lietuvių tarmėms taip pat TFA (1925 m.
redakcijos) pagrindu, nuo dabartinių TFA simbolių labai skiriasi. Latvių dialektologai naudoja savo transkripcijos sistemą (žr. AV 2016: 14–15; BA Pr 2009:
50–57; BA I 2013: I 74–81). Tačiau vykdant bendrus mokslinius projektus,
kurių ypač pagausėjo XXI a. pr., tyrėjų pripažįstama, jog tai labai riboja tyrimų lauką, sunkina galimybę lyginti kelių kalbų duomenis2. Dar viena priežastis,
nulėmusi tarminių tekstų universalios transkripcijos sistemos poreikio padidėjimą – XXI a. pr. įvykę tarmėtyros metodologiniai bei ideologiniai pokyčiai3.
Atsižvelgdami į šiuos poreikius, Lietuvių kalbos instituto dialektologai
2016 m. parengė bandomąjį Tarptautinės fonetinės abėcėlės (TFA) dabartinės
1

Plg. taiklią Antano Baranausko pastabą rašytinės ir gyvosios kalbos dvilypumo klausimu: „Kas kita knyga, kas kita burna: knygoje kalba pusiau apmirusi, burnoje gi visa gyva“ (Baranauskas 1970:
248).

2

Su transkripcijos problemomis XXI a. pr. ypač susidūrė baltų bendrinių kalbų tyrėjai, lygindami
garsų akustines ypatybes (žr. Grigorjevs, Jaroslavienė 2014; 2015; Jaroslavienė 2014; 2015; Urbanavičienė, Indričāne 2015; 2016). Lietuvių ir latvių dialektologų daugiausia apie tai diskutuota
rengiant BA Pr 2009, BA I 2013.

3

Universalus pateikimas ypač aktualus analizuojant tarmių duomenis kompiuterinėmis programomis, pavyzdžiui, RuG/L04, Gabmap (plačiau žr. Nerbonne ir kt. 2011: 65–89 tt.; Leinonen ir kt.
2016: 71–83 tt.) ir kt. Jomis dažniausiai atliekami dialektometriniai matavimai – skaičiuojami,
vaizduojami ir analizuojami tarminiai panašumai ar skirtumai, dažniausiai atsižvelgiant į geografinę padėtį (žr. Szmrecsanyi 2011: 45).
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1 PAV.

Kontrolinių tarmių punktų tinklas (LKA 1977, žemėl. Nr. 1)

redakcijos simbolių rinkinį lietuvių tarmėms užrašyti4. Pastaruoju metu šis rinkinys pristatomas mokslo visuomenei, svarstomas baltų kalbų tarmių tyrėjų bei
geolingvistų5. Kitas šio darbo etapas – išsami atrinktų TFA simbolių tinkamu4

Šis darbas buvo viena iš sudedamųjų dalių didesnio lietuvių tarmių tyrimo, kuriame TFA transkripcija buvo reikalinga tarminei medžiagai analizuoti dialektometrijos metodų pagrindu sukurtomis kompiuterinėmis programomis.

5

Lietuvių tarmių garsams parengtas TFA rinkinys 2016 05 03 apvarstytas Lietuvių kalbos instituto
Geolingvistikos centro posėdyje. Mokslo bendruomenei jis buvo pristatytas tarptautinėse mokslinėse konferencijose Lietuvoje (Bakšienė R., Čepaitienė A. „Tarptautinės fonetinės abėcėlės (an.
IPA) taikymas lietuvių tarmių tekstams: galimybės ir problemos“. Tarptautinė mokslinė konferencija Dabartinių baltų kalbų ir tarmių transformacijos. Lietuvių kalbos institutas, Vilniaus universitetas, Vilnius, 2016 10 19–21) ir Latvijoje (Bakšienė R., Čepaitienė A. „Lietuvių tarmių transkripcija: tradicija ir IPA“. Tarptautinė mokslinė konferencija Teksts un vārds. LU Latvių kalbos
institutas, Ryga, 2017 02 22–23; Bakšienė R. „Nuo garso iki žodžio: lietuvių tarmių transkripcijos
problemos“. Tarptautinė mokslinė konferencija Vārds un tā pētīšanas aspekti. Liepojos universitetas, Liepoja, 2017 11 30–12 01). Analogišką rinkinį, tinkamą latvių tarmėms transkribuoti, šiuo
metu rengia ir latvių dialektologai.
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mo kiekvienai lietuvių patarmei patikra. Šiuo tikslu buvo sudarytas 24 punktų
tinklas (pagrindas – LKA 1977), apimantis visas lietuvių patarmes. Stengtasi
laikytis vientisumo ir simetriškumo principų – pasirinktos vietovės išsidėsčiusios tarp pagrindinių patarmių plotus kertančių izoglosų ir reprezentuoja skirtingus arealus (žr. 1 pav.). Chrestomatinių šaltinių (daugiausia LKTChr 2004)
pagrindu iš šių punktų susidarytas kontrolinių žodžių, iliustruojančių daugumą
patarmių ypatybių, rinkinys. Remiantis šnektų aprašais, visi žodžiai buvo sutranskribuoti tradicine kopenhagine rašyba ir dabartiniais TFA simboliais6 (plačiau žr. Bakšienė, Čepaitienė 2017). Kol kas išamiai apžvelgta tik artimiausios
bendrinei kalbai patarmės – vakarų aukštaičių kauniškių – pavyzdžių transkripcija TFA simboliais (žr. Bakšienė, Čepaitienė 2017a).
Šio straipsnio tikslas – aptarti dabartinės redakcijos TFA simbolių taikymo
galimybes dar vienai vakarų aukštaičių patarmei – šiauliškiams, kurių fonetinė
sistema irgi palyginti ne per daugiausia nutolusi nuo bendrinės lietuvių kalbos.
Smulkesnieji tyrimo uždaviniai: iš kontrolinio žodžių rinkinio atrinkti pavyzdžius, geriausiai iliustruojančius šiauliškių patarmės fonetikos ir kirčiavimo ypatybes; atrinktus pavyzdžius užrašyti kopenhagine transkripcija ir TFA simboliais; apžvelgti transkripcijos TFA simboliais galimybes ir iškilusias problemas.
Straipsniu siekiama tęsti baltų kalbų tarmių tyrėjų diskusiją šiuo klausimu.
2.

TFA IR KOPENHAGINĖS TRANSKRIPCIJOS
ŽENKLŲ ATITIKMENYS

Rengiant lietuvių tarmėms tinkamą TFA simbolių rinkinį, remtasi dabartine lietuvių tarminės transkripcijos tradicija. Nusistovėjus pagrindiniams garsų
perteikimo principams, daugelyje tarminių veikalų naudojami tie patys transkripcijos ženklai, pastaruoju metu dažniausiai jie užrašomi Palemono rašmenimis (plačiau žr. Aleknavičienė ir kt. 2005). Kopenhaginės transkripcijos ir
TFA simbolių siejimo principai mokslo spaudoje jau buvo aptarti (žr. Bakšienė,
Čepaitienė 2017), todėl čia pateikiama tik apibendrinta atitikmenų lentelė (žr.
1 lent.) ir parodoma, kiek ir kurie balsių ir priebalsių TFA simboliai buvo panaudoti (žr. 2, 3 pav.).

6

Šiuo transkripcijos bandymu siekiama patikrinti „etaloninį“, chrestomatijose užfiksuotą tarmių
vaizdą. Kol kas neatsižvelgiama į XXI a. pokyčius, naujus reiškinius ir pan. Sudarius visoms patarmėms tinkamą TFA simbolių rinkinį, bus galima transkribuoti ir gyvosios kalbos įrašus.
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1 L E N T EL Ė.

Tarminių TFA ir kopenhaginės transkripcijos rašmenų atitikmenys

Garsai ir kiti fonetiniai vienetai

TFA
Kopenhaginė transkripcija
Balsiai
[ɑ]
[a]
[ɒ]
[å]
a tipas
[ɐ]
[α]
[ɛ]
[e]
[æ]
[æ]
e tipas
[ɜ]
[ɛ]
[ə]
[ə]
[e]
[]
[e̞]
[ẹ]
ė tipas
[ɘ]
[]
[ɘ̞]
[]
[iː], [iˑ]
[i·], [i.]
[ɪ]
[i]
[ɪ ]̞
[], [ι]
i tipas
[ɪ ]̠
[ı]
[ɨ]
[ы]
[ɪ ]̯
[ ]
[o]
[o]
o tipas
[o̞]
[ọ]
[ɔ]
[ɔ]
[uː], [uˑ]
[u·], [u.]
[ʊ]
[u]
u tipas
[ʊ̞]
[], [υ]
[ʊ̯]
[]
Balsių kiekybė ir redukcija
·
ilgumas
ː
pusilgumas
ˑ
.
a / (a), i / (i)
redukcija
̆
ъ, ь
klausa neskiriamas balsis
̚
Priebalsių minkštumas ir balsingumas
‚ / ’/ ͡
minkštumas
ʲ
nežymus suskardėjimas
nežymus suduslėjimas

pagrindinis kirtis
šalutinis kirtis
trumpojo skiemens kirtis
tvirtapradė priegaidė
tvirtagalė priegaidė
tęstinė priegaidė
laužtinė priegaidė
vidurinė priegaidė
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[s ̬], [t ̬]...
[ǧ], [ṋ]...

[s̬],[t̬]...
[g̊], []...
Kirtis ir priegaidės
ˈ
ˌ
nežymima
̂
̌
̌ ̌
nežymima
nežymima
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Lietuvių tarmių transkripcijai pasirinkti TFA balsių ir priebalsių simboliai (pagrindas – IPA 2015)

2 , 3 PAV.

3.

VAKARŲ AUKŠTAIČIŲ ŠIAULIŠKIŲ
PAVYZDŽIŲ TRANSKRIPCIJA
TFA SIMBOLIAIS

Norint patikrinti sudaryto TFA simbolių rinkinio tinkamumą šiauliškių ypatybėms užrašyti, iš patarmės ploto buvo pasirinkti du ganėtinai skirtingi punktai – pietinei daliai priklausantys Ažýtėnai ir šiaurėje esanti, kalbiniu savitumu ypač išsiskirianti Šakýna (žr. 4 pav.) (išsamiausiai XX a. vidurio Šakynos
apylinkių šnektą yra ištyrusi ir aprašiusi A. Jonaitytė, žr. 1959; 1960; 1960a;
1964; 1967; 1969; 1972). Visuose dialektologų darbuose pabrėžiama, jog patarmės šiaurinė ir pietinė dalys labai nevienodos, be to, esama rytinių ir vakarinių
šnektų skirtumų. Šiauliškiai – bene nevientisiausia iš visų lietuvių patarmių
(apie šiaurinės ir pietinės dalių skirtumus bei atskirų šnektų ypatybes plačiau
žr. Jonaitytė 1960b; Grinaveckis 1974; Zinkevičius 1994: 36–40; JŠPT 2001;
LKTChr 2004: 60–75; Kazlauskaitė 2002; 2003; 2005: 9–27; 2008; VAS 2007;
Geržotaitė 2012; 2016: 107–131; XXI a. pr. situaciją žr. Kaikarytė 2010; 2015;
Aliūkaitė, Bakšienė, Jaroslavienė ir kt. 2014: 155–157).
Iš kontrolinio visų patarmių žodžių rinkinio (plačiau žr. Bakšienė, Čepaitienė
2017) atsirinkti pavyzdžiai, aktualiausi Šakynos ir Ažytėnų punktams, iliustruojantys šiauliškių fonetikos ir kirčiavimo ypatybes. Pagrindinės iš jų daugmaž
vienodai realizuojamos abiejuose tirtuose punktuose, smulkesniosios – ryškiai
skiriasi. Remiantis šnektų aprašais, jie sutranskribuoti tradicine kopenhagine
trankripcija ir TFA simboliais. Toliau pateikiama išsami transkripcijos apžvalga
ir užrašyti pavyzdžiai.
Straipsniai / Articles
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4 PAV.

Transkripcijos iliustracijoms pasirinkti VAS punktai

Kamieno kirčiuoti ie, uo, lemiantys šiauliškių priklausomybę aukštaičiams,
abiejuose kontroliniuose punktuose atliepiami taip pat kaip ir bendrinėje kalboje (LKA 1982: žemėl. 64, 66; Zinkevičius 1994: 85; LKTChr 2004: 29). Norint TFA simboliais kiek galima tiksliau perteikti šių garsų pozicinius variantus,
atsižvelgtina į skiemens priegaidę. Tvirtapradžiai ie, uo abiejuose punktuose
realizuojami visiškai vienodai, kaip ir daugelyje tarmių, stipriai pabrėžiant kintamojo balsio pradžią. TFA jie žymėtini [iɛ] ir [uɔ] – pradžioje rašomi simboliai [i], [u], žymintys uždaruosius garsus, virš jų dedamas tono kritimą (an.
falling) žymintis diakritikas (plačiau apie priegaidžių transkripciją žr. toliau),
pvz.: ˈsʲʋʲîɛst͡s – vests ~ svestas, ˈdûɔnɑ – dúona ~ dúona7. Tvirtagalių ie, uo
realizacija pasirinktuose punktuose šiek tiek skiriasi: Ažytėnuose įprastai paryškinama tvirtagališko garso pabaiga, o Šakynoje, esančioje netoli žemaičių
7

Pavyzdžiai visur pateikiami tokia tvarka: transkribuoti TFA (stačiu šriftu), kopenhagine transkripcija ir atitikmuo bendrinės kalbos rašmenimis.
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ploto, – pradžia (VAS 2007: 120; LKTChr 2004: 63). Ažytėnų pavyzdžiuose
tono kilimą (an. rising) žymintis ženklas rašytinas ant antrojo dėmens (ˈʃʲɪɛ̌ns –
šiẽns ~ šiẽnas, ˈjʊɔ̌ks – juõks ~ juõkas), o Šakynos – ant pirmojo (ˈʃʲɪ̌ɛns – šens,
ˈjʊ̌ɔks – jũoks). Aptariamųjų garsų pabaiga nuo priegaidės priklauso mažiau, visais atvejais čia rašyti TFA simboliai [ɛ] ir [ɔ], žymintys vidutinio atvirumo balsius. Atsižvelgiant į kintamą šių garsų artikuliaciją, galima juos transkribuoti ir
su jungiamuoju lankeliu (an. linking) apačioje – ˈˈsʲʋʲî͜ɛst͡s, ˈjʊ͜ɔ̌ks / ˈjʊ̌͜ɔks.
Nekirčiuoti ie, uo Šakynos punkte transkribuotini tais pačiais TFA simboliais,
kaip ir tvirtagaliai (ʃʲɪɛˈnʲɛˑlʲɪs – šien.lis ~ šienẽlis, pʊɔˈdʊks – puodùks ~ puodùkas). Pietinėje dalyje nekirčiuoti ie, uo gali būti atliepiami dvejopai: ie > æ /e,
ẹ, uo > u, ọ (LKA 1982: žemėl. 64, 66; Kazlauskaitė 2005: 14). TFA simboliais
jie užrašomi atitinkamai [æ] / [ɛ], [e̞], [ʊ̞], [o̞] – pastarųjų trijų kiek atviresnei
artikuliacijai perteikti pasitelktas diakritikas, žymintis pažeminto pakilimo balsį
(an. lowered)8 (ʃʲɛˈnʲæˑlʲɪs / ʃʲe̞ˈnʲæˑlʲɪs – šen.lis / šẹn.lis, pʊ̞ˈduˑks / po̞ˈduˑks –
pud.ks / pọd.ks).
Skiriamosios aukštaičių patarmių ypatybės – nosiniai balsiai ą, ę ir dvigarsiai
an, am, en, em visame šiauliškių plote taip pat tariami kaip ir bendrinėje kalboje, variantų gali atsirasti tik dėl prozodinių elementų įtakos. Garsai transkribuojami atitinkamais TFA balsių ir priebalsių simboliais (atitikmenis žr. 1 lent.;
2, 3 pav.), pvz.: ˈkɑ̂ːsʲnʲɪs – ká·nis ~ ksnis9, ˈkʲæ̌ːsʲtʲ – k· / ˈkʲɛ̌ːsʲtʲ – kẽ· ~
ksti, ˈsɑ̂ˑmʲtʲɪs – sá.tis ~ sámtis, ˈʃʲʋʲɛňˑt͡s – veñ.c / ˈʃʲʋʲɛ̌nt͡s – vẽnc ~ šveñtas,
ˈpʲɛŋʲkʲɪ – pek / ˈpʲɛŋʲˌkʲɪ – pʲɛŋʲˈkʲɪ ~ penk.
Kontroliniuose punktuose nevienodai trumpinami nekirčiuoti ilgieji kamieno balsiai. Dauguma šiauliškių juos visai sutrumpina, bet aplink Šakyną prieškirtiniai ilgieji balsiai išlieka pusilgiai (LKA 1982: žemėl. 29, 36, 41, 45; LKTChr
2004: 61). Transkribuojant TFA simboliais, Šakynos pavyzdžiuose žymimas pusilgumo (an. half-long) ženklas dešinėje balsio pusėje, plg.: gʲrʲɛˑˈʒʲɪms – gre.žms
/ gʲrʲɛˈʒʲîˑms – grež.ms ~ gręžmas, gʲiˑˈʋʲɛ̂ˑnʲtʲ – gi.vé. / gʲɪˈʋʲæ̂ˑnʲtʲ – givǽ. ~
gyvénti, suˑˈnʲɛˑlʲɪs – su.n.lis / sʊˈnʲæˑlʲɪs – sun.lis ~ sūnẽlis. Tais atvejais, kai
ilgieji y, ū visiškai sutrumpėja, pakinta ir jų kokybė – jie tampa kiek atviresni
ir ne tokie įtempti, todėl juos visur siūloma transkribuoti TFA simboliais [ɪ],
[ʊ]. Tiek atvirosiose, tiek uždarosiose galūnėse nekirčiuoti ilgieji balsiai abiejuose punktuose trumpinami iki trumpųjų. Jie užrašomi reikiamais TFA trumpųjų balsių simboliais (žr. 1 lent.), pvz.: ˈʃɑˑkɑ – š.ka ~ šãką, ˈlɑˑpʲɛ – l.pe ~
lãpę, ˈpʲæ̂ˑmʲpʲɛ – pǽ.pe ~ pémpė, ˈdɑ̌ŋgʊ – dãŋgu ~ dañgų, ˈmɑˑtɑ – m.ta ~
mãto; ˈʃɑˑkɑs – š.kas ~ šãkos, ˈgrɑˑʒʲɛs – gr.žes / ˈgrɑˑʒʲo̞s – gr.žọs ~ grãžios,
8
9

Sutrumpėjęs u < uo taip pat laikytas šiek tiek atviresniu garsu negu iš prigimties trumpas u.

Ažytėnų punkte gali būti vartojamas ir galūninio kirčiavimo variantas: kɑsʲnʲǐːs – kan·s ~ kąsnỹs.
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ˈkɑ̂ˑrʲʋʲɛs – ká.ȓves / ˈkɑ̂ˑrʲʋʲe̞s – ká.ȓvẹs ~ kárvės, ˈɑˑkʲɪs – .kis ~ ãkys, ˈgrɑˑʒʊs –
gr.žus ~ grãžūs.
Abiejuose punktuose trumpieji galūnių balsiai neretai numetami ar išmetami.
Nukritus priešakinės eilės balsiui (veiksmažodžio bendratyse ar kitose formose), priebalsiai išlieka minkšti (Jonaitytė 1960a; LKA 1982: žemėl. 90; LKTChr
2004: 62; Kazlauskaitė 2005: 17). Šiais atvejais žodžio gale TFA palatalizacijos
(an. palatalized) simboliu – pakelta raidele ʲ – visur žymėtinas galinių priebalsių
minkštumas, pvz.: ˈʒʲʋʲæ̂ˑŋʲgʲ – vǽ. / ˈʒʲʋʲɛ̂ˑŋʲgʲ – vé. ~ žvéngia, kɐmʲˈʃʲîːtʲ –
kαš· ~ kamšýti.
Šiauliškių plote varijuoja kamieno kirčiuoto balsio e kokybė. Pietinės šnektos
labiau apibendrinusios atvirąjį balsį (LKA 1982: 11, 12; Kazlauskaitė 2005: 15).
Todėl Ažytėnų pavyzdžiuose e tiek prieš kietąjį, tiek prieš minkštąjį priebalsį žymėtas vienodai – rašytas TFA atvirasis [æ], pvz.: lɐŋʲˈgʲæˑlʲɪs – lαg.lis ~ langẽlis, kɐmʲˈpʲæˑlʲɪs – kαp.lis ~ kampẽlis, ˈmʲæˑdʲɪs – m.dis ~ mẽdis. Šakynos
apylinkėse balsio e kokybę labiau linkstama diferencijuoti pagal tolesnį priebalsį: prieš minkštąjį dažniau tariamas uždarasis, prieš kietąjį – atvirasis. Analogiškuose pavyzdžiuose rašytas TFA simbolis [ɛ], reiškiantis kiek uždaresnį balsį
(lɐŋʲˈgʲɛˑlʲɪs – lαg.lis, kɐmʲˈpʲɛˑlʲɪs – kαp.lis, ˈmʲɛˑdʲɪs – m.dis.
Visų tyrėjų pastebėta Šakynos ir kitų šiauliškių šnektų, esančių netoli žemaičių ploto, ypatybė – nestiprus balsių ė, o dvibalsinimas (LKA 1982: žemėl.
27, 35; Zinkevičius 1994: 38; LKTChr 2004: 62; VAS 2007: 116). TFA simboliais tokį dvibalsinimą siūloma žymėti ant pirmųjų [ɪɛ], [ʊɔ] dėmenų rašant
diakritiką, reiškiantį labai trumpą balsį (an. extra short), pvz.: ˈtʲɪ̆ɛ̂ʋɑ – tiéva ~
tvą, tʲɪ̆ɛˈʋʲɛˑlʲɪs – tiev.lis ~ tėvẽlis, ˈkʊ̆ɔ̂jɛ – kuóje ~ kója, ˈʊ̆ɔbʊɔˌlʲɪs – ˈubuoˌlis ~
obuolỹs. Čia taip pat galima ir transkripcija su jungimo lankeliu apačioje: ˈtʲɪ̆͜ɛ̂ʋɑ,
tʲɪ̆͜ɛˈʋʲɛˑlʲɪs, ˈkʊ̆͜ɔ̂jɛ, ˈʊ̆͜ɔbʊɔˌlʲɪs. Ažytėnų pavyzdžiuose kirčiuoti šie balsiai žymėti TFA uždaresniaisiais [e], [o], o nekirčiuoti, kaip ir ie, uo, gali turėti po kelis
variantus, pvz.: ˈtʲêːʋɑ – t·va, ˈtʲɛʋʲæˑlʲɪs – tev.lis / tʲˈe̞ʋʲæˑlʲɪs – tẹv.lis, ˈkôːjæ –
kó·jæ, ʊ̞bʊ̞ˈlʲǐːs – bl·s / o̞bo̞ˈlʲǐːs – ọbọl·s.
Pasirinktuose punktuose skiriasi kirčiuotų trumpųjų balsių realizacija: pie
tinėse šnektose jie pailgėja iki pusilgių, o Šakynos apylinkėse išlieka trumpi
(LKA 1982: žemėl. 1, 13, 19; Zinkevičius 1994: 37; LKTChr 2004: 62; Kazlauskaitė 2005: 10; VAS 2007: 28, 116). Pozicinio ilgumo balsiai TFA simboliais
transkribuotini prieš skiemenį žymint pagrindinio kirčio ženklą ir rašant pusilgumo ženklą po balsio. Vadinamosios vidurinės priegaidės žymėjimo šiuose
skiemenyse gali būti atsisakyta, nes iš prigimties jie yra trumpieji ir priegaidžių
opozicija jiems nėra būdinga, pvz.: ˈrɑˑt͡s – r.ts ~ rãtas, ˈruˑt͡s – r.ts ~ rùdas,
ˈʒʲiˑb – ž.b ~ žba, ˈsʲæˑk – s.k ~ sèk, ˈbuˑʋɑ – b.va ~ bùvo. Nepailgėję balsiai
tiesiog užrašomi reikiamais TFA simboliais, prieš skiemenį taip pat rašomas
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pagrindinio kirčio ženklas, pvz.: ˈrɑt͡s – ràts, ˈrʊt͡s – rùts, ˈʒʲɪb – žb, ˈsʲæk – sk,
ˈbʊʋɑ – bùva.
Kalbant apie šiaurines šiauliškių šnektas, būtinai reikia paminėti savitą konsonantizmo ypatybę – vadinamąjį „šlekiavimą“. Tiesiogiai kontroliniame Šakynos punkte šio reiškinio nėra aprašyta, jis įprastai lokalizuojamas šiek tiek labiau
į šiaurę – apie Žagãrę, Skáistgirį, Rudiškiùs (Jonaitytė 1960b; Zinkevičius 1994:
38; Girdenis, Pabrėža 2000 [1978]; LKTChr 2004: 63; VAS 2007: 120; Kaikarytė 2015 ir ten min. lit.). Pastaruoju metu šis reiškinys įvardijamas kaip priebalsių
s, z, c, dz ir š, ž, č, dž atliepimas tarpiniais garsais, kurie kopenhaginės transkripcijos simboliais būdavo užrašomi ś, ź, ć, dź. Ankstesniuose darbuose (Jonaitytė
1960b) dažnesni būdavo šių garsų „painiojimo“, „maišymo“, „nedėsningo vartojimo“ apibūdinimai. Reiškinio kilmė dažniausiai siejama žiemgalių substratu,
bet Girdenio ir Pabrėžos aiškinimu (2000 [1978]: 119), tai gali būti labai senas
pačios lietuvių kalbos vieno iš arealų, neturėjusių s : š tipo priešpriešos, reliktas.
Minėtų tarpinių garsų žymėjimas TFA simboliais gana problemiškas. Net ir lietuvių kalbos sargiųjų s, z, c, dz bei žvarbiųjų š, ž, č, dž atitikmenys TFA abėcėlėje nėra visiškai tikslūs, nes ji sudaryta remiantis anglų kalbos garsais (plačiau
žr. Ambrazevičius, Leskauskaitė 2014: 166-167; Bakšienė, Čepaitienė 2017).
Girdenis ir Pabrėža, remdamiesi, užsienio kalbų duomenimis, apibrėžia šiuos
garsus kaip apikalinius-retrofleksinius (2000 [1978]: 118), panašiai jų artikuliaciją apibūdina ir kiti autoriai (LKTChr 2004: 20). Taigi galbūt jie galėtų būti
žymimi TFA retrofleksinių garsų simboliais, apačioje pridėjus diakritiką, reiškiantį apikalinę artikuliaciją – [ʂ̺], [ʐ̺]. Kol kas tai tik vienas iš siūlomų variantų.
Visam šiauliškių plotui būdingas įvairaus laipsnio kirčio atitraukimas, tai
viena iš ypatybių, skiriančių juos nuo vakarų aukštaičių kauniškių (Jonaitytė
1959: 112–118; Grinaveckis 1974; LKA 1982: žemėl. 105; Zinkevičius 1994:
37; Kazlauskaitė 2005: 18–19; VAS 2007: 27; Kaikarytė 2015: 151–157). Šakynos punkte turimas visuotinis kirčio atitraukimas, o Ažytėnuose – tik intensyvesnis sąlyginis, todėl pasirinktieji pavyzdžiai kirčiuotini nevienodai. Be to, Šakynoje, esančioje netoli žemaičių ploto, skiemenyse, iš kurių atitraukta, lieka ir
šalutinis kirtis, nors ir ne toks ryškus, kaip žemaičių šnektose. Transkribuojant
TFA simboliais pavyzdžiuose su kirčio atitraukimu žymėti pagrindinio ir šalutinio (jei esama) kirčio ženklai, tačiau kol kas atsisakyta žymėti atitrauktinio kirčio priegaides. Literatūroje daugiau duomenų esama apie žemaičių atitrauktinio
kirčio priegaides, o šiauliškių plote jos dar nėra išsamiai ištirtos, nors manoma, kad irgi skiriamos, tą liudija bent jau atskirų šnektų duomenys (plačiau žr.
Jonaitytė 1959; Kazlauskaitė 2005a). Trijų tipų kirčio atitraukimo pavyzdžiai,
užrašyti TFA transkripcija: a) kirčio atitraukimas iš trumpos galūnės į trumpą
skiemenį (atitraukiama tik Šakynoje): dʊˈrʲɪs – durs / ˈdʊˌrʲɪs – ˈdùˌris ~ durs,
mʲɛˈtʊs – metùs / ˈmèˌtus ~ metùs; b) kirčio atitraukimas iš trumpos galūnės į
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ilgą skiemenį (atitraukiama abiejuose punktuose, Šakynoje likęs ir šalutinis kirtis): ˈtʲiːlʲʊ – t·u / ˈtʲiːˌlʲʊ – ˈt·ˌu ~ tyliù, ˈjʊɔdɑ – joda / ˈjʊɔˌdɑ – ˈjoˌda ~ juodà,
ˈʋɐɪkʊs – vαkus / ˈʋɑɪˌkʊs – ˈviˌkus ~ vaikùs, ˈkɐlbɑ – kαba / ˈkɑlˌbɑ – ˈklˌba ~ kalbà; c) kirčio atitraukimas iš ilgos tvirtagalės galūnės į įvairaus ilgumo
skiemenį (atitraukiama tik Šakynoje): ʋɐrʲˈʃʲkʲěː – vαȓk· / ˈʋɑrʲˌʃʲkʲɛ – ˈvȓˌke
~ varšk, ʒmʊ̞ˈnǒːs – žmnõ·s / ʒmo̞ˈnǒːs – žmọnõ·s / ˈʒmʊ̆ɔ̂ˌnɑs – ˈžmuˌnas ~
žmonõs, gʲɛˈrɐɪ̌ˑ – gerα. / ˈgʲɛˌrɐɪ – ˈgèˌrαi ~ gera.
Vienu iš sudėtingiausių transkripcijos TFA simboliais aspektų lieka lietuvių tarmių prozodinių vienetų perteikimas. Nors visose tarmėse, kaip ir bendrinėje kalboje, esama tik dviejų fonologinių priegaidžių, tačiau gausu alotonų, priklausančių nuo tarmės prozodinės sistemos, skiemens sudaromųjų garsų,
pozicijos žodyje ir kitų veiksnių. Žymėjimą TFA simboliais apsunkina ir tai,
kad lietuvių priegaidės yra sudėtinis reiškinys, realizuojamas fonetinių požymių
(trukmės, pagrindinio tono, intensyvumo, kokybės) kompleksu. Požymių santykiai ir svarba diferencijuojant priegaides taip pat varijuoja priklausomai nuo
konkrečios tarmės sistemos, skiemens pagrindo ir t. t. Pastaruoju metu linkstama prie nuomonės, kad lietuvių priegaidės esančios labiau toninio pobūdžio
(apžvalgą žr. Švageris 2015: 20–36; Bakšienė 2016: 46–55). Kol kas iš TFA
simbolių rinkinio priegaidėms žymėti atrinkti tik du diakritikai: [ ̂], reiškiantis
tono kritimą, ir [ ̌] – tono kilimą. Kokybės požymiai būtų perteikiami balsių
rašmenimis, kiekybės – šalia jų žymimais ilgumo / pusilgumo ženklais. Pripažintina, kad toks pasirinkimas neleidžia parodyti netgi visų bendrinės kalbos
priegaidžių požymių: jų tono kontūras ne visada yra tik krintančio ar kylančio
pobūdžio, visai neatskleistos lieka intensyvumo moduliacijos ir kt.10 Tarminių
alotonų perteikimo TFA simboliais galimybės dar turės būti ateities tyrimų ir
diskusijų objektas.
Šiauliškių patarmėje priegaidžių alotonų taip pat esama (žr. Jonaitytė 1959;
LKA 1982: žemėl. 106; LKTChr 2004: 63; VAS 2007: 120). Tvirtapradžių dvibalsių / dvigarsių pirmieji dėmenys a, e visame plote pailgėja iki pusilgių11, taigi
jie TFA simboliais transkribuojami žymint krintančio tono diakritiką ant balsio
10

11

Plg. prof. Astos Kazlauskienės siūlymą lietuvių bendrinės kalbos priegaides TFA simboliais žymėti tiesiog kaip 1-ojo ir 2-ojo tipo kirtį, atskirai aprašant šių tipų požymius (pranešimas „Tarptautinė fonetinė abėcėlė bendrinei lietuvių kalbai: balsiai, kirtis, priegaidės“ Lietuvos edukologijos
universitete 2017 05 06–07 vykusioje konferencijoje Lituanistika (baltistika) šiuolaikiniuose ugdymo procesuose). Beje, akūtas ir cirkumfleksas, kuriais dabar įprasta žymėti lietuvių priegaides, taip
pat neperteikia jokių jų požymių, jie yra grynai sutartiniai ženklai. Plg. latviai krintančiąją priegaidę žymi gravio ženklu – mèle ‘liežuvisʼ.

A. Jonaitytės (1959: 122) nuomone, jie pailgėję iki ilgųjų, tačiau autorė taip teigė tik iš klausos,
jokių matavimų atlikta nebuvo. Kiti autoriai (A. Kaikarytė, R. Kazlauskaitė) šiauliškių tekstuose
šioje pozicijoje žymi pusilgius dėmenis.

248

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

LXXVII

Lietuvių patarmių transkripcija TFA simboliais:
vakarų aukštaičiai šiauliškiai

ir dešinėje jo pusėje dedant pusilgumo ženklą, pvz.: ˈpɑ̂ˑnʲtʲɪs – pá.tis ~ pántis, ˈtʲæ̂ˑmst – tǽ.mst ~ témsta. Tačiau dėmenys i, u pailgėja tik pietinėje dalyje,
kuriai priklauso ir Ažytėnai, Šakýnos punkte jie pabrėžiami, bet išlieka trumpi,
juos transkribuojant pusilgumo ženklas nerašomas, plg.: ˈtʲîˑlt͡s – t.lts / ˈtʲɪ̂lt͡s –
tlts ~ tltas, ˈkûˑlʲtʲ – kú. / ˈkʊ̂lʲtʲ – kú ~ kùlti.
Šiauliškių plote skiriasi ir tvirtagalės priegaidės spūdžio vieta. Pietinės dalies
Ažytėnų punkte tvirtagalės priegaidės spūdis įprastai koncentruojamas ant antrojo dėmens, kuris pailgėja iki pusilgio. TFA simboliais tokia priegaidės išraiška užrašoma kylančio tono diakritiku ant antrojo dėmens ir pusilgumo ženklu
šalia jo, pvz.: ˈʋɐɪ̌ˑkɑ – vα.ka ~ vaką, ˈrɐŋ̌ˑkɑ – rα.ka ~ rañką, ˈlʲɛŋ̌ʲˑkʲ – le.
~ leñkia, ˈʋʲɪľˑks – vi.ks ~ vikas, ˈkʊm̌ˑps – ku.ps ~ kupas. Šakýnos punkte, esančiame šalia žemaičių, tvirtagalės priegaidės spūdis koncentruojamas ant
pirmojo dėmens, tačiau pabrėžimas yra nedidelio laipsnio, kirčiuoti dėmenys
nepailgėja. Tokiais atvejais ant pirmojo dėmens tiesiog rašomas TFA kylančio
tono ženklas, pvz.: ˈʋɑ̌ɪkɑ – vãika, ˈrɑ̌ŋkɑ – rãŋka, ˈlʲɛ̌ŋʲkʲ – lẽ, ˈʋʲɪ̌lks – vlks,
ˈkʊ̌mps – kũmps.
4.

VIETOJ IŠVADŲ

Apžvelgus TFA simboliais užrašytą vakarų aukštaičių šiauliškių medžiagą, darytina išvada, kad didžioji dalis patarmės ypatybių transkripcijos problemų nekėlė. Šiauliškiai transkripcijos atžvilgiu vertintini kaip viena iš paprastesnių tarminių sistemų. TFA rinkinyje
esantys balsių ir priebalsių simboliai daugeliu atvejų apytiksliai atitinka patarmės garsus, kai
kurie iš jų užrašomi su papildomais diakritikais. Diskutuotini išlieka ir išsamesniuose tyrimuose turėtų būti tikslinami keli dalykai.
Priebalsių sistemoje problemiškas yra vadinamųjų „šlekiavimo“ garsų – tarpinių tarp
s, z, c, dz ir š, ž, č, dž – žymėjimas TFA simboliais. Darbų, skirtų šiai unikaliai ypatybei, esama nemažai, tačiau šių garsų artikuliacija kol kas nėra išsamiai aprašyta, nėra atlikta
eksperimentinių tyrimų, aprašuose remiamasi vien klausa. Todėl ypač keblu tiksliai parinkti
TFA atitikmenis šiems priebalsiams, nes ir visų kitų lietuvių kalboje vartojamų sibiliantų artikuliacinės / akustinės savybės gerokai skiriasi nuo anglų kalbos, kurios garsų pagrindu yra
sudarytas TFA rinkinys. Kaip rodo XXI a. tyrimai, „šlekiavimo“ ypatybė yra linkusi sparčiai
nykti, tačiau aptariamieji priebalsiai šiaurinėse šiauliškių šnektose vis tiek išlieka savitos artikuliacijos, tad ateityje jų transkripcija TFA simboliais greičiausiai dar turės būti tikslinama.
Kaip ir kitose patarmėse bei bendrinėje kalboje, taip ir šiauliškių plote sudėtingiausias
išlieka prozodinių vienetų, ypač priegaidžių variantų, fiksavimas TFA simboliais. Jais galima pažymėti pagrindiniu ir šalutiniu kirčiu pabrėžtus skiemenis, bet ilgojo kirčiuoto skiemens moduliacijos, susijusios su skirtingomis priegaidėmis, perteikiamos ne visai adekvačiai. Šiauliškių prozodinė sistema, lyginant su anksčiau aptartais kauniškiais, sudėtingesnė,
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nes turimas kirčio atitraukimo reiškinys. Dėl jo atsiranda atiktrauktinių kirčių priegaidžių
žymėjimo problema, be to, paribyje su žemaičiais pasitaiko ir nukeltinių kirčių bei šalutiniu
kirčiu pabrėžtų ilgųjų skiemenų, iš kurių buvo atitrauktas pagrindinis kirtis. Patarmės pakraščiuose gali pasitaikyti ir kitų priegaidžių alotonų – vidurinės, laužtinės, tęstinės – atvejų. Kol kas tokių skiemenų priegaidžių požymiai TFA simboliais nefiksuoti, jų žymėjimas
dar lieka ateities tyrimų ir diskusijų objektu.
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Transcription of Lithuanian Dialects by IPA
Symbols: the Western Aukštaitian Subdialect
of Šiauliai
S U M M A RY

This paper discusses the opportunities for the application of the International
Phonetic Alphabet (IPA) to the sounds of Western Aukštaitian of Šiauliai. From
the 20th to the 21st century texts of Lithuanian dialects were marked using the transcription that was adapted by Georg Gerullis in 1930. It is a distinctive transcription which differs from those applied to other languages. Nowadays, the usage of
this transcription became more complicated after quantitative measurements of
language variance became popular. They are usually made by computer programs
which require identical data. In order to avoid transcription variation in the future,
the pilot study transcribing the sounds of Western Aukštaitian of Šiauliai (from
Ažytėnai and Šakyna regions) using IPA symbols was performed.
After reviewing the illustrative material of Western Aukštaitian of Šiauliai, it
can be concluded that in the IPA there are almost all characters that are suitable
to mark a variety of sounds found in this subdialect. Only a few sounds need to be
marked with additional diacritics. Intermediate sounds between s, z, c, dz and š, ž,
č, dž are problematic in the consonant system. Appropriate IPA symbols somewhat
differ from the dialectal sounds by their characteristics of articulation or function.
The marking of prosodic units in Šiauliai subdialect using the IPA symbols is
most problematic. They can be marked as an accented syllable (with primary and
secondary stress) and a long-syllable tone fall (= acute) / rise (= circumflex). Some
allotones in the accents of Šiauliai subdialect cannot be marked using the IPA. It is
the object for future research.
Įteikta 2017 m. gruodžio 6 d.
R IM A BAKŠIENĖ
Lietuvių kalbos institutas
Petro Vileišio g. 5, LT-10308 Vilnius, Lietuva
rima.baksiene@lki.lt
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ROLANDAS MIKULSKAS

COPULAR CONSTRUCTIONS
IN LITHUANIAN. VALENCY,
ARGUMENT REALIZATION
AND GRAMMATICAL
RELATIONS IN BALTIC
Amsterdam: Benjamins, 2017, xv, 280 pp.
ISBN 9789027259127

T

he book under review is the fourth publication in a series on argument
structure in Baltic. The author presents a thorough investigation of copular
constructions in Lithuanian, i.e. constructions with būti and, to a lesser degree,
other copular-like verbs like virti and tapti. The analyses given are couched in
the framework of Cognitive Linguistics.
Copular constructions have been studied extensively in the last decades,
both from a typological and from a theoretical point of view. This interest is
partly due to the vastly different semantics covered by CCs, ranging from pred
icative to equational, and from existential to locative and possessive. CCs are
also challenging from a syntactic point of view. How can we account for their
structure? Are small clauses involved? If so, what is their exact syntactic status? How are cases like the dative in the mihi est-construction or the genitive in
constructions like Onutės žalios akys (p.24) licensed?
The author gives essentially synchronic answers to at least some of the questions mentioned (the caveat “essentially” being due to the fact that it sometimes
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remained unclear to me if the claimed dependencies between different constructions are to be understood as diachronic or synchronic. Genuine attempts
at diachronic explanations remain rather meek. E.g., the scenario for the development of pseudoclefts on p.129 is largely irrelevant since the author does
not search for any evidence for the alleged precursors of pseudoclefts in Old
Lithuanian). Contrary to a trend in functional linguistics in recent years, he
draws his data almost exclusively from intuition. Corpora, which might have
shed light on the distribution of the various constructions discussed, were not
consulted. This may be considered a drawback, especially when pseudoclefts
are concerned. As a non-native of Lithuanian, I may well be misled, but I am
under the impression that this type is marginal at best.
In the first part of his book, Mikulskas develops a detailed account of the
syntax and the semantics of copular constructions of Lithuanian. The first
chapter discusses problems of role assignment and linking. The gist of this
chapter is convincing: Attempts to derive the attested constructions from verbal
subcategorization do face serious problems in the case of verbs like būti, whose
“semantic resources […] are not sufficient” (p.26).
In the second chapter, the author looks into the semantics of būti in greater detail. He illustrates the inadequateness of what he calls the “verbocentric
model” with the spray/load-alternation. Mikulskas follows Goldberg (1995) in
tying this alternation to different constructions and thus ultimately to different
semantic frames. Turning to būti, he discusses the semantic contribution of the
verb in various copular constructions. He concludes that the copula essentially predicates identity; the semantics of the various constructions, then, is due
to its predicative complements. Mikulskas’ arguments for the identity-semantics of the verb, however, are rather weak. They seem to be based essentially
on his observation that “we use this traditional term [i.e. copula, G.K.] having
borrowed it from the analysis of the proposition of identity as a logic structure”
(p.42). Apart from this petitio principii we find claims that “its [i.e. the copula’s,
G.K.] structural function in constructions of identity is also obvious, and it allows us to speak of a relative independence of such verbs with respect to the
second component of the complex predicate and assign the meaning of ‘identity’ to them” (p.43). To me, this is far from obvious, and I would have liked to
see some evidence supporting this assumption. What then, about well-formed
sentences like ponas ne brolis, his ex. 2, p.2, or the epitome of identity statements, Maironis − tai Jonas Mačiulis, his ex.49, p.19?
Chapter 3 is an extensive study of the various attested copula constructions
of Lithuanian. The chapter culminates in a new classification distinguishing ascriptive constructions (with adjective complements) from equative constructions
(with nouns) which “may be further classified into descriptional-identifying
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and properly identificational ones” (81). This classification is based on insightful interpretations, not however on distribution or grammaticality judgements.
See below on this point.
Chapter 4 serves to complete the picture. Mikulskas discusses more marginal types of copula constructions before adding “Final remarks” to the first
part of his book in chapter 5. Here, the author again turns to the existential
construction which, in his convincing analysis, is the basis for locative and
possessive constructions. Thus, at the core, būti has two functions. On the one
hand, it denotes existence (allowing for locative and possessive constructions);
on the other, it serves as a copula denoting identity (allowing for ascriptive
constructions).
The second part of the book is devoted to specificational constructions. An
example of such a construction is Mikulskas’ ex. 211, p.98: Mūsų anglų kalbos mokytojas yra Jonas Petraitis. Constructions like these stand out because of
their peculiar information structure: “[T]he nominal with role definiteness [i.e.
a stage-level predicate, G.K.] is always the topic whereas that with individual definiteness [i.e. an individual-level predicate, G.K.] is its comment” (p.97).
The order in specificational constructions is fixed.
Rather unsurprisingly, the author claims that these constructions are based
on “the meaning of identity” (p.110) and that they differ from identity or equation due to “the semantic and referential properties of their nominals” (ibid.).
These properties, however, are not spelled out explicitly.
Chapter 7 is devoted to pseudoclefts like Jeigu ko nemėgstu, tai cepelinų, Mikulskas’ ex.255, p.120, or Ką Marija padarė, tai bėgo maratoną. The latter type is
remarkable when compared to Engl. What Maria did was run a marathon (p.121)
because of the finite verb in the second part. The author does not account for
this difference. Pace Mikulskas it is hardly surprising that “the postverbal (subject) nominal is always the nominative” (p.121). This is simply due to the fact
that the instrumental in predicative constructions is tied to a stage-level reading – certainly not to the position relative to the copula. Also, “case attraction”
in reduced pseudoclefts, which the author discusses on p.123ff., seems to be default in languages with rich case systems. His analysis of the allegedly attracted
nominals as attributive is convincing.
In chapter 8 Mikulskas raises the question of subjecthood in specificational
constructions. Despite clear agreement patterns he concludes that the subject is
the preverbal nominal. The point will be taken up below.
The third and final part of the book is devoted to aspect in copular constructions. Apart from lexicalized forms like būna or inflectional forms like būdavo,
aspect is generally encoded by preverbs or adpositions.
Recenzijos / Reviews

259

GÖTZ KEYDANA

In chapter 11 he applies Stassen’s stratificational model to Lithuanian copular constructions. The results are hardly surprising. Cf. the following statement:
“[T]he nominal encoding strategy, particularly its variety with a non-verbal copula in identificational sentences, offers the least possibilities for the expression
of aspect” (p.212). That copular-like verbs like e.g. tapti offer greater aspectual
potential than būti almost amounts to a truism.
In chapter 12, various aspectual and temporal possibilities with different
types of copular constructions are illustrated. The survey is impressive. However, it hardly sheds new light on the TA-system of Lithuanian: The observed
possibilities are, as one would have suspected, essentially tied to the semantics
of the complements.
The book ends with “general conclusions” and indices.
Mikulskas’ book is a major contribution to the study of Lithuanian syntax.
It has, however, severe shortcomings which lessen its potential impact. A minor one concerns Mikulskas’ attitude towards work from authors of what he
calls “the formal persuasion” (58,262). The author discusses formal accounts
as a background to his own approach. However, given the plethora of papers he
could have chosen from, his selection seems to have been guided by chance.
Worse still, Mikulskas does not do the work he reviews justice. Both his account
of formal semantic and minimalist approaches (others are ignored) are grossly
inadequate. He obviously has no grasp of type theory, nor does he understand
the intricacies of minimalist analyses. But his treatment of formal analyses also reveals a more fundamental problem: One of the hallmarks of work in the
generative tradition is the way data are used in a systematic fashion to elucidate
patterns. Take, for instance, the following examples adapted from data Mikulskas quotes in his review of analyses by “representatives of the formal trend”
(p.62):
(1) They considered alcohol (to be) excitatory.
(2) They considered alcohol (to be) water.
(3) They considered Cicero *(to be) Tully.
Data like these show unambiguously and independently of any interpretation or framework that at least in English there is a syntactic difference between equatives (ex.3) and predicatives (exs.1,2). Under embedding, the copula
is mandatory in the latter, while it may well be omitted in the former. Observations like these are invaluable for two reasons: First, they are independent of premises. Second, to be descriptively adequate, any model of English
copula constructions should be able to account for them. Mikulskas, however, hardly ever contributes observable and testable data like these. Concerning
the example quoted, he even misses the point, since his own analysis predicts
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that copular constructions with postverbal noun behave exactly alike – and he
seems to suggest that this is not supposed to be understood as a peculiarity of
Lithuanian.
Instead of sifting data, Mikulskas tends to resort to interpretations guided
by his cognitive framework or even to argumenta ab auctoritate (e.g. p.59). In
the few instances where he adapts a strictly data-driven methodology, he misses
the impact of his observations: Inspired by English data he quoted in a review
of formal analyses, he introduces Lithuanian binding data on p.130. Unnoticed
by him, they challenge his analysis as they show that Lithuanian clefts form a
binding domain. Thus, treating their parts as syntactically independent (p.121)
raises serious questions. In one of the rare instances when the author himself
actually argues with distributional patterns, he fails in a rather spectacular fashion: Commenting on ex.149 on p.67, he claims the phrase yra dėžėje to be “discontinuous” because “the morpheme of the locative case representing the LOC”
is not directly adjacent to the verb. Since there is no way case marking could
possibly show up on the copula, this observation is astounding. Even more surprising is the fact that Mikulskas continues this line of thought by remarking
on it being “noteworthy” that “the locative prepositional phrase [prie ežero in
ex.153] remains indivisible” (p.67). Preposition stranding is unknown in Lithuanian. How, then, could this pattern be an issue?
An example of the impressionistic methodology Mikulskas applies elsewhere
is his discussion of subjects in specificational constructions. Agreement in data like his ex.289, p.136, Šios mokyklos direktorius esanti tokia Janina Petraitienė,
points to subjecthood of the postverbal constituent. Now, the author is certainly
right in claiming that agreement is no sufficient criterion (though it is certainly a strong one). Since the seminal work of Andrews (1976) and Zaenen, Maling & Thráinsson (1985) various subject tests have been developed which go
far beyond simple agreement. Mikulskas, however, uses none of these. Rather,
he resorts to the simple intuition that an agreement-based analysis clashes with
information structure.
Dwelling on this example, it struck me as noteworthy that, whatever the
cognitive humdrum, the author’s analysis tends to regress to extremely conservative premises based essentially on traditional grammar: The subject in
specificational constructions is the preverbal constituent mainly because of the
author’s general uneasiness with the notion of postverbal subjects in Lithuanian.
Equative and predicative constructions with nouns are opposed to predicative
constructions with adjectives (ascriptive constructions according to Mikulskas)
simply because of the parts of speech involved.
A final point I would like to mention is the lack of formal explicitness in
Mikulskas’ work. Though the author claims to give a construction grammar
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account of the data, we neither find an explicit lexical entry for būti, nor any
account of the interaction of this entry with constructions.
While the level of grammatical analysis may be a bit disappointing to some
(including myself), the book nevertheless offers the most detailed account of
copular constructions in Lithuanian today. This makes it an indispensable tool
for anyone interested in the syntax of Lithuanian.
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SEMINARO APŽVALGA

L

iepos 5 d. Vilniuje, Lietuvių kalbos institute įvyko II leksikografų dirbtuvės „Leksikografija – mokslas ir gyvenimas“, skirtos paminėti žodynininkės Irenos Ermanytės jubiliejų ir aptarti mokslines leksikografijos problemas.
Šį kartą žodynininkai norėjo ne vien žodžiais, bet ir darbais pagerbti garbią
mokslininkę, paklausyti ne tik jos atsiminimų, bet ir nuomonės apie dabartinę
leksikografiją ir jaunesnės kartos leksikografų veiklą.

Seminarą pranešimu „Irenos Ermanytės nuopelnai leksikografijai“ pradėjo
Violeta Černė (LKI). Trumpai apžvelgdama 1937 m. liepos 3 d. Nugarėse, Kuršėnų valsčiuje, žemaitės Kristinos Petraitytės ir latvio Povilo Zenono Ermanio
šeimoje gimusios sukaktuvininkės biografiją, pranešėja suminėjo ir svarius jos
nuveiktus darbus. I. Ermanytė buvo pristatyta kaip ilgametė Lietuvių kalbos žodyno teksto rašytoja (per 100 autorinių lankų) ir redaktorė, Lietuvių kalbos antonimų (1985) ir Antonimų žodynų autorė, kartu su kolegomis – Lietuvos upių ir
ežerų vardyno, Frazeologijos žodyno, Mokyklinio tarptautinių žodžių žodyno (keturių leidimų) rengėja, daugelio straipsnių autorė, leksikos duomenų rinkėja, latvių k. vertėja.
1994 m. I. Ermanytė eksternu apsigynė disertaciją Lietuvių kalbos antonimija
ir antonimai, 2008 m. Lietuvių kalbos institutas išleido jos monografiją Antonimija ir antonimai. Antonimus Irena vadinanti didžiąja gyvenimo meile, ir ši
meilė neblėstanti. Būtent iš jų tyrinėjimų gimė du antonimų žodynai, disertacija ir monografija. Pasak mokslininkės, ji mąstanti antonimais. Ar klausanti
radijo, ar skaitanti, ji jau girdinti ar matanti antonimines žodžių poras. „Turiu
savo antonimus, kurie man net naktimis sapnuojasi“, – sakanti Irena.
Nuo 1958 m., pirmosios žodžių rinkimo ekspedicijos, I. Ermanytės skersai
išilgai išvaikščiota mažne visa Lietuva. Pranešėjos žodžiais, Irena mokėjo prakalbinti sodietį, kad šis atsivertų ir pažertų kalbos turtų. Užrašyta per 20 tūkst.
tarminių leksikos vienetų. Nemažai jos užrašytų sakinių dabar jau gyvena savo
gyvenimą Lietuvių kalbos žodyno puslapiuose. Irena taip pat prisidėjo rengiant
Lietuvių kalbos atlasą.
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1996 m. už triūsą prie Lietuvių kalbos žodyno Irenai Ermanytei drauge su kitais kolegomis paskirta garbinga Lietuvos Respublikos mokslo premija, o antrąją 2001 m. ji kartu su bendraautoriais apdovanota už Frazeologijos žodyno
parengimą.
Baigdama V. Černė pasakė: „Regis, kiekvienas turime tamsiąją savo asmenybės pusę. Irena – išimtis. Kolegos apie Ireną kalba tik pagarbiai. O juk geras
žodis geriau nekaip dovana.“
Seminaro klausytojai ekrane išvydo įdomių sukaktuvininkės gyvenimo
akimirkų.
Pereidama prie mokslinės seminaro dalies Vilija Sakalauskienė (LKI) savo
pranešime „Leksikografija – kalbotyros tiltas į visuomenę“ priminė, kad vis dar
nesutariama, ar leksikografija yra mokslas, ar tik praktinė žmonių veikla. Pasak pranešėjos, pagrindinis leksikografijos bruožas yra jos taikomoji paskirtis,
nes ji visada į ką nors orientuota. Leksikografija atlieka gimtosios ar negimtosios kalbos mokymo, gimtosios kalbos fiksavimo ir norminimo (aiškinamieji ir
kitų tipų žodynai), tarpkalbinio bendravimo (dvikalbiai žodynai, pokalbių žodynėliai), mokslinio kalbos leksikos tyrimo (etimologiniai, istoriniai žodynai,
išnykusių kalbų žodynai ir pan.) funkcijas. Paminėjus ikižodyninį, ankstyvąjį
ir išsivysčiusios praktinės leksikografijos etapus, atkreiptas dėmesys, kad šiandienos leksikografai ne tik ren gia įvairios apimties ir įvairiomis technologijomis pagrįstus žodynus, bet ir kuria mokslinius teorinius jų rengimo pagrindus. Visuotinai pripažįstama, kad leksikografija yra žodynų sudarymo teorija ir
praktika. Teorija – tai žodžių ar žodžių junginių atrankos, jų reikšmių aiškinimo, žodyninio straipsnio sandaros problemos, praktika – žodynų rengimo darbas: leksinės bei frazeologinės medžiagos rinkimas, jos sisteminimas (abėcėlinės kartotekos pavidalu), žodyno teksto rašymas. Taigi, pritariant monografijos
apie leksikografiją (2005) autorei E. Jakaitienei, ne pernelyg skambu būtų pasakyti, kad „leksikografija tarsi atsako už visą kalbotyrą, nes iš žodynų galima
spręsti apie bendrą tos šalies kalbos mokslo lygį“. Pranešimas baigtas taikliu ir
iškalbingu žodininkystės ir sunkaus darbo akmens skaldyklose ar anglių kasyklose sugretinimu, kurį XVI a. pabaigoje padarė Leideno universiteto (Olandija) klasikinės filologijos profesorius Justusas Skaligeris.
Bendrinės lietuvių kalbos žodyno vyriausioji redaktorė Danutė Liutkevičienė
(LKI) savo pranešime „Sistemiškumas žodyne: teorija ir praktika“ daugiausia ir
rėmėsi šio žodyno pavyzdžiais, parodydama, kad ne taip paprasta laikytis vieno pagrindinių leksikografijos principų – sistemiškumo. Sistemiškai BŽ teikiama gramatinė informacija (nurodoma antraštinio žodžio kalbos dalis, kirčiuotė,
tam tikrais atvejais giminė, skaičius ir kt.). Tačiau šis principas dažnai kertasi
su žodžių vartosenos dažnumo principu, tarkim, prireikus į žodyną įtraukti retesnės ar pasenusias realijas įvardijančios (pavyzdžiui, žaboklės, žadinys, žardas)
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leksikos. Juk būtų keista, jei žodyne nerastume daiktavardžių šlepetė ar šliurė,
nors A. Utkos Dažniniame rašytinės lietuvių kalbos žodyne pirmasis užima 9311-tą
vietą (9 pavartojimo atvejai), o antrasis – 24 644-tą (2 pavartojimai). Pranešėja
paaiškino atvejus, kuriais sistemiškumui nusižengiama sąmoningai. Pavyzdžiui,
BŽ atsisakyta lizdinio žodžių pateikimo – savo žodyninius straipsnius turi visi
abstraktai (ėjimas, gerumas), prieveiksmiai (baltyn, gražiai), deminutyvai (bažnytėlė), bet atskirai neiškelti neiginiai ir sangrąžiniai veiksmažodžiai; žymimas veiksmažodžių sintaksinis junglumas, bet šalutinis junglumas nurodomas
ne visada ir pan. Kartais žodyno sistemiškumui tenka nusižengti todėl, kad ir
pati gramatinė ar kita informacija nėra sistemiška. Tarkim, nekaitomi kitų kalbų kilmės daiktavardžiai, gale turintys kirčiuotą ar nekirčiuotą -o, -u, -i, būna
vyriškosios, o kirčiuotą ‑ė – moteriškosios giminės, tačiau božolė ir žiuri atvejais yra kaip tik atvirkščiai. Pasitaiko, kad žodyno naudotojai jame pateikiamą
papildomą informaciją vertina kaip pagrindinę ir stebisi, kodėl visais atvejais
nėra pàteikta sangrąžinių veiksmažodžių, bendrosios giminės formų, sinonimų,
antonimų ir pan., t. y. išleidžia iš akių, kad skaito ne sinonimų ar antonimų, o
bendrąjį žodyną ir ši informacija tėra papildoma.
Daivos Murmulaitytės (LKI) pranešimo „Aiškinamojo žodyno mikrostruktūra: semantinės informacijos pateikimo ypatumai“ tikslas buvo panagrinėti kelis semantinių duomenų pateikimo aiškinamuosiuose žodynuose atvejus
ir taip pat jų pavyzdžiu parodyti, kad leksikografija, nors ir ne visų laikoma
mokslu, nėra tik praktinė, taikomoji disciplina. Nagrinėdama, regis, visai formalius žodyninių straipsnių struktūros dalykus autorė parodė, kad net ir jie gali
būti grįžtamuoju ryšiu susiję su leksinės semantikos ar žodžių darybos (kurių,
kaip mokslų, regis, dar nemėginama neigti) tyrimais ir jų rezultatais. Elektroniniai žodynai reikalauja kitokios, tikslesnės, duomenų pateikimo formos nei
spausdintiniai. Nebūdamas mokslininkas žodyno rengėjas net neįžvelgtų tokio
pobūdžio problemų, nematydamas jų – nebandytų ir spręsti, nekeltų klausimų sau ir kitų sričių specialistams. O problemos įžvelgimas, klausimo iškėlimas moksle, kaip žinome, yra ne mažiau svarbus, neretai – dar svarbesnis už
atsakymo į jį radimą. Pranešimo autorė nagrinėjo, kaip žodynuose pateikiama
semantinė informacija, kaip santykiauja darybinės ir leksinės reikšmės, kaip
semantinius ryšius atspindi pasirinktas duomenų pateikimo būdas, ką tai sako
kalbos mokslininkui ir paprastam žodyno naudotojui, palietė sietinių apibrėžčių ir poreikšmių skyrimo (reguliarumo) problemas. Ji pabrėžė, kad be įvairių
kalbotyros sričių (leksinės semantikos, žodžių darybos, morfologijos, sintaksės,
akcentologijos, stilistikos, terminologijos, dialektologijos ir t. t.), taip pat logikos išmanymo žodynai gal ir gali būti, kaip neretai mėgstama sakyti, sudaromi
(nelygu telefonų knygos ar abėcėliniai inventoriniai ko nors sąrašai), bet tikrai
Apžvalgos / Surveys

307

DAIVA MURMULAITYTĖ

ne rašomi, kuriami, kas iš esmės ir turėtų būti daroma, siekiant pateikti moksliškai išanalizuotą ir susistemintą informaciją.
Anželika Gaidienė (LKI) savo pranešimą „Tradicinė vs kognityvinė žodžio
reikšmės definicija: kaip rasti aukso vidurį?“ pradėjo nurodydama tradicinės ir
kognityvinės reikšmių skirtumus. Mokslininkė teigė, kad definicijos pobūdis
priklauso nuo leksinė reikšmės suvokimo, žodyno tikslo ir apimties. Ji tyrinėjo, kokios šiuo požiūriu yra Bendrinės lietuvių kalbos žodyno definicijos. Šiame
žodyne semantikos ypatybes lemia keli dalykai: adresatas – plačioji visuomenė,
norminamasis žodyno pobūdis, sistemiškumo principas. Pagrindiniai žodžių
reikšmių aiškinimo būdai – apibrėžiamasis, sinoniminis, nuorodinis. Apibrėžiant žodžius, tiek Dabartinės lietuvių kalbos žodyne, tiek Bendrinės lietuvių kalbos
žodyne „nurodomi būdingieji daiktų, reiškinių, sąvokų požymiai“, tačiau BŽ
definicijos yra enciklopediškesnės nei DŽ. Kognityvinės žodžių garbė, grybas,
Europa definicijos buvo palygintos su šių žodžių apibrėžtimis BŽ, akivaizdžiai
parodant, kas svarbu yra vienu ir kitu atveju, kiek ir kuo definicijos skiriasi.
Pasiremiant A. Gudavičiumi, buvo pažymėta, kad aiškinant žodžių reikšmes
būtina atsižvelgti į tris aspektus: prototipiškumo, tautiškumo ir antropocentriškumo. Visais jais buvo palygintos žodžių bėgti, kartus, sūrus, žaltys definicijos,
pateiktos minėtuose žodynuose. Baigdama pranešėja priėjo prie išvados, kad
Bendrinės lietuvių kalbos žodyno rengėjai rado aukso vidurį. Jie laviruoja tarp
tradicinės ir kognityvinės žodžių reikšmių definicijų – atsižvelgiama į žodžio
reikšmės definicijos prototipiškumo ir antropocentriškumo aspektus, o tautiškumo aspektas paprastai atsispindi iliustraciniuose vartosenos pavyzdžiuose.
Kitas pranešimas buvo skirtas istorinei leksikografijai. Vilma Zubaitienė (VU) į svarbiausius XVIII a. Mažosios Lietuvos spausdintinius –Frydricho Vilhelmo Hako (1730), Pilypo Ruigio (1747) ir Kristijono Gotlybo Milkaus
(1800) – žodynus pažvelgė istorinės leksikologijos ir leksinės semantikos aspektais. Iki šiol daugiausia dėmesio savo tyrimuose mokslininkė skyrė žodynų leksikografiniams metodams. Tekstologinė gretinamoji analizė padeda nustatyti
ne tik žodynų šaltinius ir jų panaudojimo mastą bei žodynų tarpusavio ryšius,
bet ir parodo žodynų leksikos plėtimo, taip pat atitikmenų parinkimo, siekiant
pateikti kuo tikslesnę semantinę informaciją apie žodžių reikšmes ir vartoseną,
būdus. Pastaraisiais metais pranešimo autorė rengia tarpusavyje labai susijusių
P. Ruigio ir K. G. Milkaus žodynų kritinių leidimų komentarus ir indeksus. Jais
siekiama parodyti, kaip lyginant su pirmuoju spausdintu žodynu keitėsi žodyno straipsnyje pateikiami vokiški atitikmenys (pavieniai žodžiai ir aprašomieji junginiai), kaip vieno ar kito žodžio įtraukimą, pavartojimą nauja reikšme
lėmė dvikalbiai vokiečių–lotynų kalbų žodynai bei Biblijos vertimas, kaip į
chronologiškai vėlesnį žodyną įtraukiant papildomą atitikmenį daugėjo vartosenos pavyzdžių, padedančių nustatyti žodžio reikšmę, ir kitokių metakalbinių
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komentarų. Tokie tyrimai patikslina dalies LKŽe žodžių bei jų reikšmių fiksaciją leksikografiniuose šaltiniuose ir yra svarbūs semantiniams tyrimams.
Laimutis Bilkis (LKI) skaitė pranešimą „Dėl Lietuvos vietovardžių žodyno pobūdžio“. Jis priminė, kad LKI mokslininkų darbo planuose ir ataskaitose darbai, remiantis aukštesniųjų instancijų nuostatomis, be viso kito, skirstomi į stambius mokslo tiriamuosius (monografijos, studijos) ir taikomuosius
(moksliniai žodynai, šaltinių publikacijos). Lietuvos vietovardžių žodynas (LVŽ)
priskiriamas pastariesiems, vadinasi, netiriamiesiems, mokslo darbams. LVŽ
taikomojo pobūdžio elementai – vietovardžių identifikavimas, norminimas,
kirčiavimas. O šio žodyno tiriamojo pobūdžio turinį sudaro vietovardžių darybos analizė (pateikimas kilminiais lizdais, kuriuose jie išdėstomi pagal darybos
būdą) ir jų kilmės aiškinimas (naudojantis sukaupta ir toliau kaupiama lietuvių
(baltų) vietovardžių kilmės aiškinimų kartoteka ir elektroniniu sąvadu apžvelgiamos jau paskelbtos kilmės hipotezės, pateikiama daug naujų kilmės aiškinimų, ypač mažai tirtų žemėvardžių, paabejojama dėl paskelbtų patikimumo ir
pan.). Akivaizdu, kad rašant šį žodyną vykdomi įprasti moksliniai vietovardžių
kilmės ir darybos tyrimai, kurių net ir labai norint negalima priskirti taikomajam mokslui. Praktikoje galima vartoti sukirčiuotus, sunormintus vietovardžius, bet kaip praktikoje panaudoti jų kilmės aiškinimus (plg. táikyti – ‘turėti
praktinę reikšmę, naudoti praktikoje’ (DŽ))? Mokslininko išvada: Lietuvos vietovardžių žodynas de facto neabejotinai yra stambus mokslo tiriamasis darbas, nes
jame tiriama lietuvių vietovardžių daryba ir ypač kilmė. Nuo monografijų ar
straipsnių jis skiriasi tik tuo, kad dėl leidinio specifikos neturi apibendrinimų.
Šis pranešimas išsiskyrė labai informatyviais iliustraciniais pavyzdžiais.
Dėl mokslinio žodynų (tik jau tarminių) pobūdžio, skaitydama savo pranešimą „Tarminiai žodynai: požiūrio į tarminį žodyną raida ir jų rengimo perspektyvos“, kolegoms antrino Vilija Ragaišienė (LKI). Ji teigė, kad leksikografinį
požiūrį į tarminį žodyną rodo du dalykai: medžiagos atranka ir žodyno sandara
(tai susiję su adresatu). Iki šiol išleista 15 tarminių žodynų. Visus paminėdama ir daugiau ar mažiau aptardama, pranešėja (pagal požiūrį į tarminį žodyną) išskyrė 3 jų rengimo etapus. I – diferencinių (specialiųjų) tarminių žodynų
rengimo laikotarpis. Gero diferencinio žodyno pavyzdys – 1976 m. išleistas
Vytauto Vitkausko Šiaurės rytų dūnininkų šnektų žodynas, jo medžiaga atrinkta
pagal labai gerai apgalvotus kriterijus. II – išsamiųjų tarminių žodynų rengimo laikotarpis. Jų seriją pradėjo paribio šnektų žodynai, kurių pobūdį lėmė tuo
metu vyravęs požiūris, kad paribio šnektos, kuriose gausu senųjų kalbos reliktų, sparčiai nyksta, todėl būtina užrašyti kuo daugiau duomenų ir publikuoti
kuo išsamesnius šių šnektų šaltinius. Didžiuoju išsamiuoju žodynu laikytinas
patyrusios leksikografės Klementinos Vosylytės parengtas keturtomis jos gimtosios patarmės Kupiškėnų žodynas (2007–2013 m.). III – išsamiųjų sisteminių
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tarminių žodynų rengimo laikotarpis, kurį 2014 m. pradėjo Žanetos Markevičienės ir Aurimo Markevičiaus parengtas Vidiškių šnektos žodynas. Ši klasifikacija rodo, kad visi tarminiai žodynai, nežiūrint jų medžiagos atrankos principų ir sandaros pobūdžio, rengti kaip moksliniai šaltiniai. Žodynų rengimas
yra tikroji lingvistinė veikla, reikalaujanti ne tik mokslinės kompetencijos, bet
ir to krašto istorijos, kultūros, etnografijos ir kt. dalykų išmanymo. Baigdama
pranešėja pastebėjo, kad ir tarminių žodynų rengimas Lietuvoje iki šiol nėra
laikomas rimtu moksliniu darbu. Bet čia esama ir žodynininkų kaltės – nėra nė vienos solidesnės tarminio žodyno recenzijos, parašytas vos vienas kitas
straipsnelis apie esmines teorines leksikografijos problemas (žodynų tipologiją,
struktūras, rengimo metodiką). Akivaizdu, kad leksikografų veikla nėra tinkamai įvertinta profesionaliu kalbininkų žvilgsniu.
Jolita Urbanavičienė (LKI) grąžino klausytojus prie I. Ermanytės kartu su
kolegomis rašyto ir redaguoto akademinio Lietuvių kalbos žodyno. Jos pranešimas – „Lietuvių kalbos žodyno kartotekos šiandien – skaitmeninio amžiaus iššūkiai ir galimybės“. Kalbėta apie šio žodyno kartotekų tipus, duomenų struktūrą,
pildymą (2011–2016 m. rezultatus), perspektyvas ir problemas. LKŽ kartotekos yra 3: Pagrindinė, Papildymų (K1 ir K2) ir Tarmių. Pagrindinę sudaro apie
4,5 mln. kortelių – ta leksinė medžiaga, kuria naudotasi 1942–2002 m. rengiant
LKŽ 1–20 tomus. Tai vienintelė baigtinė LKŽ kartoteka, kaupta 1902–2002 m.
Papildymų kartotekose šiuo metu yra apie 0,7 mln. kortelių. K1 kartoteką sudaro iki 2009 m. kaupta ir abėcėline tvarka archyvuojama rašytinė bei sakytinė
mežiaga, pateikiama lizdiniu būdu, K2 – po 2009 m. tarminiu principu archyvuojami žodžiai tik iš sakytinės kalbos (tarmių). Tarmių kartoteka kaupiama
nuo 2014 m. Tai pirmoji virtuali, visuomenei atvira kartoteka, kurioje kaupiami tik sakytinės kalbos (tarmių) leksikos duomenys, tikslūs žemėlapiai su tarmės plotu ir vietove, iš kurios žodžiai užrašyti, žodžiai joje pateikiami lizdiniu
principu. Šioje kartotekoje dabar yra apie 2,6 tūkst. leksikos vienetų. Pranešime
detaliai išnagrinėtos ir vaizdžiai pailiustruotos kartotekų duomenų struktūros.
Šiuo metu Lietuvių kalbos išteklių informacinės sistemos (LKIIS) duomenų
bazėje adresu http://lkiis.lki.lt galima pamatyti Tarmių kartoteką, Papildymų
K1 kartoteką (išskyrus O ir Š raides), taip pat Pagrindinės kartotekos A ir G raidžių dalies kortelių vaizdus ir jų metaduomenis.
2011–2016 m. pildant LKŽ kartotekas, vykdyti 3 projektai, surengtos 85 išvykos, užrašyta ~40 tūkst. žodžių. Pranešimo pabaigoje trumpai aptartos šiandieninės problemos ir perspektyvos: kryptingas LKŽ naujų duomenų rinkimas
(pavyzdžiui, sudarant papildymų tinklą), LKŽ punktų revizija, leksikos rinkėjų
kvalifikacija, kartotekų pildymas naujausia raštų leksika, jų ir tarmių žodynų
medžiagos susiejimas.
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Paskutinį pranešimą – „Žodyno vaizdinys „Lietuvių kalbos žodyne“ – seminare perskaitė Aurelija Gritėnienė (LKI). Pasitelkdama platų ir įvairų dvidešimties žodyno tomų diskursą, autorė siekė išanalizuoti, koks žodyno semantinis vaizdinys yra susiformavęs LKŽe hipertekste, nustatyti, kurie vaizdinio
požymiai laikomi svarbiausiais, aktualiausiais. Ji nagrinėjo 211 LKŽe antraštinių žodžių, kurių iliustracijose minimas žodis žodynas. Dauguma (net 98 %)
tokių iliustracijų išrašyta iš įvairių autorių (daugiausia kalbininkų, kultūros ir
visuomenės veikėjų) raštų. Išskirti svarbiausi žodyno vaizdinio požymiai: žodyno sandara, tipas, autorius, apimtis, medžiaga, darbų eiga, sunkumai rengiant
žodynus, žodynų trūkumai ir vertė. Kiekvieną jų aptarus ir pailiustravus LKŽe
fiksuotais vartosenos pavyzdžiais, apibūdintas ir šiame žodyne susiformavęs
žodyno vaizdinys: „Žodynas – vieno, kelių, keliolikos ar keliasdešimties tomų
vieno autoriaus ar kolektyvinė knyga, turinti savo makrostruktūrą ir mikrostruktūrą; žodyne, sukaupus iš vieno ar įvairių šaltinių medžiagą (dažniausiai
sudarius kartoteką), abėcėliškai, temomis ar laikantis kitos sistemos pateikiami
žodžiai arba žodžių junginiai, paprastai apibrėžiama žodžio reikšmė, taip pat
gali būti nurodoma žodžio kilmė, istorija, pateikiama gramatinės, akcentinės,
stilistinės informacijos, vartosenos pavyzdžių, vertimų į vieną ar kelias kalbas;
toks leidinys turi praktinę ir mokslinę vertę (naudingas mokantis savos ar svetimos kalbos, reikalingas kaip šaltinis įvairiems kalbos ir kultūros tyrimams).“
Po seminaro pasisakė ir jame dalyvavę svečiai. Z. Babickienė, atkreipusi dėmesį į pranešimų išsamumą ir temų aktualumą, pastebėjo, kad visuose pranešimuose daugiau ar mažiau buvo gvildenamos teorinės leksikografijos problemos.
Tad ji siūlė pagalvoti, ar nevertėtų jau tradicinėmis tampančių Leksikografų
dirbtuvių (pirmosios įvyko 2016 m. liepos 5 d.) ateityje vadinti Leksikografų
studijomis ar tyrimais. J. Klimavičius pabrėžė, kad leksikografija yra leksikologijos sritis, jos buvimas mokslu neabejotinas. Kalbininkas turėjo pastabų Bendrinės lietuvių kalbos žodyno rengėjams. Jo manymu, žodynuose reikėtų pateikti
tik specializuotas reikšmes įgijusius deminutyvus (plg. drobė ir drobelė). Taip
pat, jo manymu, negalima žodžių iliustruoti netipiškomis, semantinio jungumo nerodančiomis iliustracijomis (konkrečiai – sakiniais apie nutrūkusius batų dirželius ar raištelius, taip pat šuns apgraužtus batus negalima iliustruoti
žodžio batas vartosenos). Bendrinės lietuvių kalbos žodyno vyriausioji redaktorė
D. Liutkevičienė į tai atsakė, kad deminutyvus traukti į žodyną reikia ne tik
tuo atveju, jei jie yra virtę terminais, įgiję specialiųjų reikšmių ar pan. Lietuvių
kalba, kaip nuolat įvairiomis progomis teigiama, pasižymi deminutyvų gausa
ir įvairove, tačiau tai ne itin atsispindi žodynuose. Retai kada deminutyvai yra
pateikiami atskirais straipsniais, iškeliami antraštiniais žodžiais. Jei jų ir pasitaiko, tai pamatinių žodžių straipsniuose, dažniausiai tarp iliustracinių vartosenos pavyzdžių. Deminutyvų žodyno taip pat kol kas neturime. Be to, pasitaiko,
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kad, remiantis tekstynų duomenimis, kai kurie deminutyvai ne specialiosiomis
reikšmėmis yra dažniau vartojami už savo pamatinius, nedeminutyvinius, žodžius. Kodėl tuomet pastarieji vertesni būti žodyne? O dėl žodžio batas (tiksliau, basutė, kurio straipsnis iš BŽ buvo kaip pavyzdys pateiktas viename iš
pranešimų) paaiškinta, kad sakinys Šuo apgraužė dvi basutes – mano ir sesers žodyne atsirado tikslingai. Juo norima parodyti skirtumą tarp paprastosios žodžio
basutė daugiskaitos (šiuo atveju tokio apavo vienetų gali būti du, trys ir t. t.) ir
daugiskaitinio daiktavardžio basutės, reiškiančio tokių batų porą, plg. dvi basutės – dvejos basutės ’dvi basučių poros‘. Be to, situacija nėra išgalvota, neįmanoma ar dirbtinai sukurta, sunkiai suprantama.
Lietuvių kalbos instituto bibliotekoje buvo surengta Irenos Ermanytės jubiliejui skirta jos mokslo darbų paroda „Didžioji gyvenimo meilė – antonimai“
(rengėjos Violeta Černė ir Rūta Statkevičiūtė). Seminaro dalyviai taip pat galėjo
pasižiūrėti jos asmeninio archyvo ir kitų, vyresniosios kartos žodyninkus įamžinusių, nuotraukų ekspoziciją.
Įteikta 2017 m. liepos 22 d.
DA I VA M U R M U L A I T Y T Ė
Lietuvių kalbos institutas
Petro Vileišio g. 5, LT-10308 Vilnius, Lietuva
daiva.murmulaityte@lki.lt
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AURELIJA TAMULIONIENĖ
L ie t uv ių k a lb o s i n s t it ut a s
Mok s l i n ių t y r i mų k r y p t y s : dabartinės lietuvių kalbos
vartosenos ir jos variantiškumo tyrimai.

LIETUVIŲ KALBOS PADĖTIS
SKAITMENINIAME AMŽIUJE
Apie 24-ąją Jono Jablonskio konferenciją
Skaitmeninių kalbos išteklių plėtros kryptys ir
panaudos galimybės

J

onas Jablonskis (1860–1930) – žymiausias lietuvių kalbos normintojas, reikšmingų lietuvių kalbos mokslui ir praktikai darbų autorius. Pasak Zigmo Zinkevičiaus, „[V]visa Jablonskio veikla – tai ištisa epocha lietuvių bendrinės kalbos istorijoje. Jis mūsų rašomąją kalbą įstatė į tinkamas vėžes […], jos raidą
pasuko sveika linkme“ (Zinkevičius 1992: 155).
Jono Jablonskio vardu pavadinta mokslinė konferencija pirmą kartą surengta 1993 m. Lietuvių kalbos instituto Kalbos kultūros skyriaus ir Vilniaus universiteto Lietuvių kalbos katedros. Nuo to laiko konferencijos tapo tradicinės
ir vyksta kiekvieną rudenį (nuo 2003 m. – pakaitomis Lietuvių kalbos institute
arba Vilniaus universitete).
2017 m. rugsėjo 29 d. vyko 24-oji mokslinė Jono Jablonksio konferencija
Skaitmeninių kalbos išteklių plėtros kryptys ir panaudos galimybės (an. Digital Language Resources, Directions of Their Development and Possibilities to Harness
Them) surengta Lietuvių kalbos institute. Konferenciją organizavo Lietuvių
kalbos instituto Bendrinės kalbos tyrimų centras kartu su Vilniaus universiteto Taikomosios kalbotyros institutu. Savo tematika ši konferencija skyrėsi nuo
ankstesnių, jos tikslas – aptarti kalbų ir skaitmeninių technologijų sandūroje
kylančias problemas, su kuriomis susiduriama plėtojant skaitmeninius išteklius
ir kuriant bendrąją skaitmeninę rinką. Konferencijos akiratyje – semantinis
skaitmeninių išteklių lygmuo (žodžių tinklų kūrimas), taip pat garsinio pavidalo suteikimas skaitmeniniams ištekliams, naujų galimybių kūrimas skleidžiant
skaitmeninius išteklius įvairiakalbėse bendruomenėse ir kt.
Konferencijoje dalyvavo pranešėjai iš užsienio: Europos Parlamento, Ispanijos,
taip pat tyrėjai iš skirtingų Lietuvos institucijų: Lietuvių kalbos instituto, Vilniaus
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universiteto, Vytauto Didžiojo universiteto, Baltijos pažangių technologijų instituto, UAB „Netcode“. Konferencijoje perskaityta 17 pranešimų. Pranešėjai savo
pranešimus skaitė ir dalijosi savo tyrimais ir patirtimi keturiuose posėdžiuose.
Konferencija prasidėjo įžanginėmis kalbomis. Susirinkusius konferencijos
dalyvius ir pranešėjus pasveikino Europos Parlamento narys Algirdas Saudargas ir Lietuvių kalbos instituto direktorė prof. dr. Jolanta Elena Zabarskaitė. Įžanginį žodį tarė Lietuvių kalbos instituto Bendrinės kalbos tyrimų
centro vyriausioji mokslo darbuotoja dr. Rita Miliūnaitė. Kalbėta apie tai, kad
lietuvių kalbos ir informacinių technologijų sąsajos pastaraisiais metais labai
sustiprėjo, turime apčiuopiamų rezultatų tiek skaitmenindami kalbos išteklius,
tiek kurdami kalbos analizės, atpažinimo ir sintezavimo įrankius, bet, palyginti su tuo, kaip sparčiai šioje srityje keičiasi pasaulis, lietuvių kalbai dar daug
reikia vytis. Kadangi lietuvių kalba yra fleksinė, jai negalime tiesiogiai pritaikyti anglų kalbai sukurtų informacinių technologijų, todėl dabartiniai mūsų
mašininio vertimo ir kiti kompiuteriniai įrankiai dar labai netobuli, o pasaulis
jau tvirtai eina toliau, dirbtinio intelekto kūrimo kryptimi, įkalbina daiktus ir
skverbiasi į vis gilesnius kalbos klodus.
Plenariniame posėdyje pirmąjį pranešimą „Gyvoji kalba dirbtiniame prote“
skaitė Europos Parlamento narys Algirdas Saudargas. Pranešėjas kėlė esminį
klausimą, į kurį turi atsakyti kiekviena kalbinė bendruomenė: kokiu mastu ji turi
pati parengti savo gimtosios kalbos išteklius ir technologijas, o ką galima įsigyti jau pagaminta kitų kalbų pagrindu. Pranešime išsakytos probleminės mintys,
kad lietuvių kalba kartu su kai kurių kitų mažų šalių kalbomis „turinti menką
technologinę paspirtį arba jos visai neturinti“. Kalbos technologijos nesulaukia
tinkamo dėmesio ne tik Lietuvos, bet ir Europos politikų darbotvarkėje. Pranešime pateiktos įžvalgos, rodančios, kad dirbtinio intelekto raida konverguoja į
hibridinį pavidalą, kuriame neuroniniai tinklai atitinka nesąmoningus smegenų mechanizmus, o sąmoningą proto veiklą modeliuoja tradicinis, vadinamasis
simbolinis dirbtinis intelektas. Kiekviena kalbinė bendruomenė privalo rūpintis,
kad kalbos technologijos, atitinkančios simbolinį dirbtinį intelektą išsamiai ir
tiksliai atspindėtų visą gimtosios kalbos sandarą, o neuroninių tinklų savimokai
būtų sukurta turininga gimtosios kalbos (ir gimtosios kultūros) aplinka.
Antrąjį plenarinį pranešimą „Language equality in the digital age: towards
a human language project“ anglų kalba skaitė Rafael Rivera, konsultacinės
įmonės „Iclaves“ direktorius. Pranešime išsamiai pristatytas Europos Parlamento Mokslinio perspektyvų tyrimo skyriaus tyrimas „Kalbų lygybė skaitmeniniame amžiuje. Gimtosios kalbos projektas“ (su tyrimu anglų kalba galima susipažinti internete: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/
STUD/2017/598621/EPRS_STU(2017)598621_EN.pdf). Pranešime apžvelgta dabartinė gimtosios kalbos technologijų padėtis, kiekybiškai įvertinant
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ekonominius, socialinius ir lingvistinius kalbos padarinius skaitmeniniame
amžiuje, aptarta Europos Sąjungos informacinių ir ryšių technologijų politika.
Skaitmeniniame amžiuje kalbos technologijos yra didžiulis iššūkis mažai kalbėtojų turinčioms šalims. Prastai išvystytos kalbų technologijos sudaro atskirtį ir kliūtis. Tai daro įtaką tarpvalstybinėms paslaugoms, darbuotojų judumui,
prekybai. Tokių kliūčių priežastis – nesuderinti moksliniai tyrimai ir nepakankamas finansavimas. Pranešėjas pabrėžė, kad kalbų technologijos nesulaukia
atitinkamo Europos politikų dėmesio. Remiantis dabartinės padėties analize,
kuriama iniciatyva, kuri vienys institucijų, mokslinių tyrimų, pramonės, rinkos ir viešųjų paslaugų politiką.
Paskutinį plenarinio posėdžio pranešimą „Rašytinė ir sakytinė lietuvių kalba įprastoje ir elektroninėje terpėse“ skaitė Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos instituto profesorius Laimutis Telksnys. Pranešime kalbėta,
kad būtina parengti metodus, įrankius – techninę ir programinę įrangą – užtikrinančią taisyklingą lietuvių rašytinės ir sakytinės kalbos vartojimą popieriniuose dokumentuose ir elektroninėje terpėje. Pranešėjas kėlė svarbų klausimą – kaip elgtis keliems milijonams lietuvių, kad neišnyktų daugiau kaip
7 milijardų rašančiųjų ir šnekančiųjų žmonių bei ateinančių išmaniųjų mašinų
okeane. Profesorius pateikė ir atsakymą – kad taip nenutiktų, būtina parengti
metodus, įrankius – techninę ir programinę įrangą – užtikrinančią taisyklingą
lietuvių rašytinės ir sakytinės kalbos vartojimą popieriniuose dokumentuose ir
elektroninėje terpėje, harmonizuojančią lietuvių ir kitų kalbų rašytinės ir sakytinės kalbų vartojimą popieriniuose dokumentuose ir elektroninėje terpėje.
Reikia sukurti transkribatorius – nelietuvių rašytinės kalbos ženklams pavaizduoti lietuviškais rašytinės kalbos ženklais ir nelietuvių sakytinės kalbos garsams pateikti lietuvių sakytinės kalbos ženklais, tinkančiais automatinei lietuvių šnekos žodžių garsų sintezei.
Pirmajame posėdyje „Šnekos atpažinimas ir sintezė“ perskaityti trys
pranešimai.
Audrius Valotka (VU) ir Gediminas Navickas (VU) pranešime „Tolyn nuo
Gutenbergo spaudos preso: lietuvių šneka naujausiose technologijose“ kalbėjo apie lietuvių šneką naujausiose technologijose, pristatė Struktūrinių fondų
finansuojamą projektą Lietuvių šneka valdomos paslaugos – LIEPA (prieiga internete: https://www.raštija.lt/liepa), kurio metu buvo sukurtas, be viso kito,
lietuvių šnekos sintezatorius ir atpažintuvas. Šio projekto vykdymo metu lietuvių šnekai atverti vartai į skaitmeninę erdvę, dėl šios priežasties planuojamas
projektas Lietuvių šneka valdomų paslaugų plėtra – LIEPA 2. Pranešėjai kalbėjo
apie projekto LIEPA 2 rezultatus, kurie bus atvirai ir nemokamai prieinami visiems norintiems, skatins lietuvių šnekos naudojimą informacinių technologijų
produktuose. Svarbiausias naujojo projekto rezultatas bus galimybė natūralia
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šneka bendrauti su daiktais (mobiliaisiais telefonais, planšetėmis, išmaniaisiais
laikrodžiais, robotais), duoti komandas žmogaus balsu ir suprasti jų atsakymus.
LIEPA 2 numatomos sukurti tipinės paslaugos, rodančios naujas lietuvių šneka
valdomų paslaugų panaudojimo galimybes: ugdančio roboto valdytuvą, skambintuvą, taksi iškviestuvą, mobilųjį sintezatorių akliesiems, interneto naujienų
skaitytuvą, tarpkalbinį komunikatorių.
Laimutis Telksnys (VU) ir Gediminas Navickas (VU) pranešime „Lietuvių
šneka valdomos paslaugos. Padėtis. Perspektyvos“ kalbėjo apie lietuvių šneka
valdomų paslaugų padėtį ir perspektyvas, sistemingai vykdomus lietuvių šneka
valdomų paslaugų kūrimo ir jų panaudojimo plėtros darbus. Darbai vykdomi
sutelkus informacinių technologijų specialistų, lietuvių kalbos filologų žinias ir
inžinerines pajėgas. Pirmajame darbų etape sukurtos septynios lietuvių šneka
valdomos paslaugos bei padaryta infrastruktūra, užtikrinanti sukurtųjų paslaugų funkcionavimą. Ateityje numatoma sukurti naujas lietuvių šneka valdomas
paslaugas mobiliajai elektroninei terpei – išmaniesiems mobiliesiems telefonams, planšetėms, išmaniesiems laikrodžiams, robotams.
Apie lietuviško balso sintezės dabartį ir perspektyvas kalbėjo Pijus Kasparaitis (VU), Gintaras Skersys (VU). Pranešime „Lietuviško balso sintezės
dabartis ir perspektyvos“ pristatytos įvairios teksto įgarsinimo paslaugos – LIEPA sintezatorius, – kuris yra laisvai platinamas kartu su pradiniais tekstais, tai
sudaro sąlygas ir kitiems žmonėms rasti naujus jo pritaikymus, pavyzdžiui, balso įrašus šalia straipsnelių jau pateikia interneto svetainės: lzinios.lt, ukininkopatarejas.lt, vilnius.lt, m.delfi.lt, vle.lt., teksto įgarsinimo paslauga RoboBraille leidžia
automatiškai paversti bet kokius tekstinius dokumentus į garso failus, pranešimai sintetiniu balsu keleiviams jau skaitomi Vilkaviškio autobusų stotyje, virtualūs asistentai jau veikia Migracijos departamento svetainėje ir t. t.
Antrajame posėdyje „Skaitmeniniai lietuvių kalbos ištekliai“ perskaityti keturi pranešimai.
Pirmąjį pranešimą „E. kalba – skaitmeninių kalbos išteklių naudojimo(si)
inovacija“ skaitė Elena Jolanta Zabarskaitė (LKI), Deimantė Budriūnaitė
(LKI), Skirmantas Šermukšnis (NetCode). Pranešime išsamiai pristatytas naujasis Lietuvių kalbos instituto projektas, skirtas Lietuvių kalbos išteklių informacinei infrastruktūrai plėtoti (LKIIS) (prieiga internete: www.lkiis.lt). Pranešime daugiausia kalbėta apie naujojo Lietuvių kalbos instituto projekto E. kalba
infrastruktūros generuojamas paslaugas – „Paieška žodžių tinkle“, „E. rinkodara“, „E. sąvokos“ ir „E. patarimai“. Pranešėjai pristatė šių paslaugų funkcionalumus, paslaugų technologinius aspektus. Projekto funkcionalumai apims
inovatyvias dirbtinio intelekto technologijas, skirtas vartotojų nuomonių analizei, paslauga „E. sąvokos“ užtikrins išplėstinę paiešką ir sąvokų praturtinimą, integruojant papildomus kalbinius išteklius, tokius kaip dvikalbiai žodynai,
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kitų kalbų žodžių tinklai, bus sudarytos galimybės naudojantis interaktyviu
žodžių darybos vedliu greitai ir patogiai pasirinkti tinkamus žodžio darybos
būdus pagal norimą kategorinę ir grupinę darybos reikšmę arba pagal žodžio
darybos priemones. Pranešime pristatyti ir pagrindiniai projekto E. kalba rezultatai bei planuojama nauda.
Rita Miliūnaitė (LKI) savo pranešime „Paieškos galimybės internetiniame Lietuvių kalbos naujažodžių duomenyne“ pristatė, kaip kalbos vartotojams
atskleisti kuo įvairesnių jų poreikius atitinkančių Lietuvių kalbos naujažodžių
duomenyno (prieiga internete: http://naujazodziai.lki.lt/) naujažodžių ypatybių.
Šiuo metu galima paieška pagal tokius parametrus: antraštinį žodį, naujažodžio
kilmę, originalo formą, rašybos variantus, vartojimo sritį ir t. t. Duomenų bazės
tvarkytojams prieinama ir platesnė paieška, reikalinga duomenims įvairiais pjūviais redaguoti. Projekto LKIIS metu bus kuriama išplėstinė informacijos paieškos sistema. Pranešėja pabrėžė, kad Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas yra
lankstus ir atviras plėtrai skaitmeninis išteklius. Tokį jo pobūdį pirmiausia diktuoja patys duomenys – nuolat kintantis ir atsinaujinantis lietuvių kalbos leksikos sluoksnis, taip pat naujažodžių tyrėjams atsiveriantys vis nauji duomenų
požymiai ir besikeičiantys vartotojų poreikiai. Šį išteklių numatoma integruoti
į LKIIS (prieiga internete: http://lkiis.lki.lt/) ir įtraukti ne tik į bendrą paieškos šioje duomenų sankaupoje sistemą, bet ir panaudoti kuriant žodžių tinklus.
Pranešime vaizdžiai parodyta, kuo šis duomenynas gali būti naudingas tiek kalbos specialistams, tiek visiems naujažodžiais besidomintiems vartotojams.
Naujažodžių temą pranešime „Naujažodžių darybos tyrimų perspektyvos (Lietuvių kalbos naujažodžių duomenyno atvejis) tęsė Daiva Murmulaitytė
(LKI), ji kalbėjo apie naujažodžių darybos tyrimus, perspektyvas, kaip ryškėjančius naujažodžių darybos reiškinius tirti pasitelkiant Lietuvių kalbos naujažodžių duomenyną. Pranešėja pristatė, kad jau pradiniu šios duomenų bazės
kūrimo etapu preliminariai pasirengta ir naujažodžių darybos analizei – tam
skirtuose laukuose numatyta nurodyti darinių rūšis, jų darybos formantus, darybos kategorijas (reikšmes), giminiškus žodžius ir kt.; sukaupta dalis duomenų. Ypatingųjų požymių lauke kai kurie naujažodžiai pažymėti kaip pavieniai
(pavyzdžiui, varškėfobija ir kt.), autoriniai (pavyzdžiui, demaguogija ir kt.), kontaminaciniai (pavyzdžiui, murmanas ir kt.). Pranešėja pabrėžė, kad išsamiai ir
kokybiškai žodžių darybos analizei taip pat svarbu atsižvelgti į kai kuriuos pradžioje nenumatytus fiksuoti dalykus – darinio pamatinio žodžio kalbos dalį,
darybos pamato pakitimus, analogijos, vertimo vaidmenį darantis naujažodį,
netipinės darybos apraiškas ir kt. Svarbu sukurti gerą – išsamią, lanksčią, patogią naudoti, pildyti bei koreguoti – indeksų sistemą.
Laimutis Bilkis (LKI) pranešime „Lietuvos vietovardžių geoinformacinės
duomenų bazės struktūra, ryšiai su kitomis vardyno bazėmis ir plėtros kryptys“
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pristatė Lietuvos vietovardžių geoinformacinę duomenų bazę (prieiga internete:
http://lkiis.lki.lt/lietuvos-vietovardziu-geoinformacine-duomenu-baze). Pranešime kalbėta apie šios bazės struktūrą, ryšius su kitomis vardyno bazėmis.
Pranešėjas pristatė duomenų bazės viešos prieigos puslapyje sukurtas paieškos
sritis: objekto tipą, objekto statusą, dabartinę administracinę teritorinę priklausomybę (savivaldybė, seniūnija, gyvenvietė), tarpukario administracinė teritorinė priklausomybė (apskritis, valsčius, gyvenvietė), upių intakus. Bazėje informacijos apie vietovardžius galima ieškoti pagal šiuos požymius: vardas, giminė,
skaičius, kirčiuotė, darybos būdas, kilmė pagal pamatinio žodžio priklausymą
kalbai, kilmė pagal pamatinio žodžio priklausymą leksinei grupei. Bazėje galima susirasti reikiamos gyvenvietės (kaimo, bažnytkaimio, dvaro, miestelio,
vienkiemio) teritorijoje tarpukariu užrašytus autentiškus vietovardžius, matyti
tikslią ar apytikslę jų vietą žemėlapyje. Pranešime akcentuota, kad bazę integruojant į LKIIS sistemą sukurtos trejopos nuorodos į kitas vardyno bazes: į
kitą vietovardį, iš kurio vietovardis kilęs, į Lietuvių pavardžių duomenų bazėje
esantį asmenvardį, iš kurio vietovardis kilęs, į istorinius to vietovardžio užrašymus, esančius Istorinių vietovardžių duomenų bazėje. Šiuo metu į bazę įkelta ir
aprašyta (aprašoma) apie 25 000 vietovardžių.
Po pietų pranešėjai ir dalyviai rinkosi į trečiąjį posėdį „Tekstynų lingvistika“.
Pirmąjį pranešimą „Lietuvių kalbos morfologiškai ir sintaksiškai anotuoti tekstynai“ skaitė Erika Rimkutė (VDU), Agnė Bielinskienė (VDU), Loïc
Boizou (VDU), Andrius Utka (VDU). Kalbėta apie du anotuotus lietuvių kalbos tekstynus, parengtus Vytauto Didžiojo universiteto Kompiuterinės lingvistikos centre (tekstynų prieiga internete: http://nl.ijs.si/ME/V4/msd/html/index.html; https://ufal.mff.cuni.cz/tred/). Anotuoti tekstynai – pagrindiniai
ištekliai, be kurių neapsieinama plėtojant kalbos technologijas. Jie paprastai
naudojami kitiems natūraliosios kalbos ištekliams ir įrankiams kurti tokiose
srityse, kaip automatinio kalbos atpažinimo sistemos, automatizuotas vertimas
ir pan. Morfologiškai anotuotas tekstynas MATAS rengtas 2002–2014 metais.
Jį sudaro 1,6 mln. žodžių iš įvairių stilių tekstų. Tekstynas parengtas 1 mln.
žodžių tekstyno, sudaryto 2006 m., pagrindu pritaikant statistinius modelius.
Sintaksiškai anotuotas tekstynas ALKSNIS, kaip aukso standartas tolesniems
tyrimams ir ištekliams, parengtas 2016 m. Šį tekstyną sudaro 2 355 sakiniai
(apie 30 tūkst. žodžių), imti iš įvairių stilių tekstų. Tekstyno anotavimas paremtas automatinio morfologinio ir sintaksinio anotavimo principais, pritaikytas
sintaksinių priklausomybių modelis.
Tekstynų temą savo pranešime „Duomenų bazė lietuvių kalbos pastoviesiems junginiams“ toliau tęsė gausiausias konferencijos pranešėjų kolektyvas
Erika Rimkutė (VDU), Agnė Bielinskienė (VDU), Loïc Boizou (VDU), Ieva
Bumbulienė (Baltijos pažangių technologijų institutas), Jolanta Kovalevskaitė
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(VDU), Tomas Krilavičius (Baltijos pažangių technologijų institutas), Justina
M andravickaitė (Baltijos pažangių technologijų institutas), Laura Vilkaitė
(Baltijos pažangių technologijų institutas). Pranešimą konferencijoje pristatė
Erika Rimkutė (VDU), ji daugiausia kalbėjo apie dabartinės rašytinės lietuvių
kalbos pastoviųjų žodžių junginių tyrimo metodiką, rengiamą tekstynu paremtą lietuvių kalbos kolokacijų žodyną. Vykdant projektą Lietuvių kalbos pastoviųjų žodžių junginių automatinis atpažinimas (PASTOVU) (nr. LIP-027/2016) (žr.
http://mwe.lt/), siekiama sukurti dabartinės rašytinės lietuvių kalbos pastoviųjų žodžių junginių tyrimo metodiką, parengti tekstynu paremtą lietuvių kalbos kolokacijų žodyną. Projekte sudarytas ir naudojamas 2014–2016 m. Delfi.lt
tekstynas, kurio apimtis – 72 mln. žodžių. Kolokacijų žodynas bus rengiamas
remiantis duomenų baze. Joje bus pateikta įvairialypė informacija apie pastoviuosius junginius: gramatinė, leksinė informacija, vartosenos dažnumas, teksto rubrika, konkordanso pavyzdžiai ir pan.
Tekstynų tyrimus pristatė ir Vilniaus universiteto atstovės Gintarė Judžentytė (VU), Vilma Zubaitienė (VU). Pranešime „Tekstynais paremti akademinių frazių tyrimai: formalioji struktūra ir semantika“ kalbėta apie akademinės
kalbos frazių struktūrą ir semantiką, remiantis šiuo metu Vilniaus universitete
kuriamo Studentų rašto darbų tekstynu, kuris yra vienas iš Valstybinės lietuvių kalbos komisijos remiamo projekto Studentų darbų fraziškumo tyrimai ir interaktyvusis frazemų sąvadas numatomų rezultatų. Projektu siekiama nustatyti
akademiniam rašymui svarbių žodžių sąrašą, išskirti pagrindines kolokacijas ir
jų plėtinius, taip pat pasikartojančias žodžių sekas įvairiose akademinio teksto dalyse, aptarti jų sąsajas su retorinėmis teksto dalių funkcijomis ir aprašyti
reikšminių akademinių žodžių, tokių kaip: tikslas, uždavinys, metodai, išvados,
rezultatai; atlikti, analizuoti, nustatyti, remtis ir kt. vartoseną ir semantiką.
Paskutiniame posėdyje „Automatizuota kalbos sandaros ir tekstų analizė“
perskaityti keturi pranešimai.
Posėdis prasidėjo Danieliaus Ralio (VU) pranešimu „Mašininis vertimas
lietuvių kalbai“ apie naujausius mašininio vertimo istoriją, pasiekimus, įvairių
institucijų vykdomus projektus, taip pat naujus proveržius naudojant neuroninį
mašininį vertimą. Pranešėjas kalbėjo apie mašininio vertimo raidą ir pasiekimus, kurie šiandien efektingai taikomi ir lietuvių kalbai. 2005–2007 m. Vytauto Didžiojo universitetas vykdė ES Struktūrinių fondų finansuojamą projektą Internetinė informacijos vertimo priemonė. Rezultatas – vieša internetinė
vertimo iš anglų į lietuvių k. paslauga (prieiga internete: http://vertimas.vdu.
lt/twsas/). 2012–2014 m. Vilniaus universitetas vykdė ES finansuojamą projektą Anglų–lietuvių–anglų ir prancūzų–lietuvių–prancūzų kalbų mašininio vertimo, paremto statistiniais metodais, sistemos sukūrimas. Rezultatas – vieša internetinė vertimo paslauga (prieiga internete: https://www.versti.eu/). Vis dėlto
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net geriausiems mašininiams vertimams reikalingas vertėjo įsikišimas. Tad ar
mašinos gali versti išties gerai? Pastarieji keleri metai žada naujus proveržius
naudojant neuroninį mašininį vertimą. Vilniaus universitetas ruošiasi 2018 m.
pradėti įgyvendinti naujos kartos neuroninį mašininį vertimą anglų, lietuvių,
lenkų, prancūzų, rusų ir vokiečių kalboms. Pasidžiaugta, kad naujausi mašininio vertimo pasiekimai neaplenkia ir lietuvių kalbos.
Virginijus Dadurkevičius (VU) pranešime „Lietuvių kalbos gramatika skaitmeniniame atvirojo kodo pasaulyje“ kalbėjo apie naujos kartos kompiuterinės
lietuvių kalbos morfologijos kūrimą, žodžių morfologinę analizę bei sintezę, intelektualią tekstinės informacijos paiešką ir pan. Atsiradus kompiuteriams klasikinei gramatikai ir leksikai iškilo būtinybė „apsivilkti naują rūbą“ ir tapti pilnaverte naujųjų technologijų dalimi. Tam sukurta naujos kartos kompiuterinė
lietuvių kalbos morfologija, iškelti tokie tikslai: naudoti ir kurti tik atvirąjį kodą;
tik patys duomenys, bet ne jų forma ir interpretavimas, gali turėti lietuvių kalbai specifinių savybių, visas programinis kodas turi būti universalus, tikti bet
kuriai kitai kalbai; maksimaliai pasinaudoti kitoms pasaulio kalboms sėkmingai
pritaikytais sprendimais. Sudarymo pagrindas – Dabartinės lietuvių kalbos gramatika (Vilnius, 2006) ir tekstynai (iš viso apie 1,5 mlrd. žodžių). Vidutinio šiuo
metu internete atsirandančio teksto „atpažįstamumas“ yra apie 99 %, t. y. vidutiniškai 99-is iš 100-o žodžių morfologinis analizatorius interpretuoja teisingai.
Šis naujai sukurtas morfologinės analizės būdas buvo sėkmingai pritaikytas Vytauto Didžiojo universiteto Sintaksinės-semantinės analizės sistemoje (prieiga
internete: https://semantika.lt/SyntaticAndSemanticAnalysis/Analysis) ir Lietuvos Respublikos Seimo Teisės aktų registre (prieiga internete: www.e-tar.lt).
Gramatikos skaitmeninimo temą tęsė Daiva Šveikauskienė (LKI) ir Vytautas Šveikauskas (LKI). Pranešime „Lietuvių kalbos skaitmeninė gramatika“ kalbėta apie Lietuvių kalbos institute pradėtą kurti lietuvių kalbos skaitmeninę gramatiką, kuri gali būti panaudota ir kitose kalbos kompiuterinio
apdorojimo srityse: gramatinei analizei, tiesioginiam duomenų vertimui ir kt.
Pristatytas projektas, kurio metu planuojama prisijungti prie tarptautinės sistemos DIGITAL GRAMMARS, apimančios šiuo metu 32 kalbas. Pagrindinis
skaitmeninės gramatikos sukūrimo tikslas yra panaudoti ją nestatistiniais metodais veikiančiose automatinio vertimo sistemose. Lietuvių kalbai tai labai aktualu. 2017 metų Tildės duomenimis, Google vertimų kokybė į lietuvių kalbą ir
iš lietuvių kalbos yra prastesnė net nei latvių ar estų kalboms. Todėl Lietuvai
labai svarbu kurti alternatyvų automatinio vertimo variantą. Šiuo metu yra parengtas bandomasis skaitmeninės gramatikos pavyzdys, teapimantis keletą žodžių, tačiau ir iš jo galima matyti, kad čia vertimo kokybė daug geresnė ypač
tiems sakiniams, kuriuose atsispindi specifiniai lietuvių kalbos bruožai. Kol
naudojama anglų kalbos žodžių tvarka, neblogus vertimus pateikia ir statistiniai
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metodai, tačiau jei sakinyje nestandartinis žodžių išsidėstymas, Google vertimas sakinio prasmės neperduoda. Skaitmeninė gramatika gali būti panaudota
ir kitose kalbos kompiuterinio apdorojimo srityse: gramatinei analizei, tiesioginiam duomenų vertimui ir kt. Skaitmeninių gramatikų kūrimui vadovauja
Geteborgo (Švedija) universiteto profesorius Aarne Ranta.
Paskutinį konferencijos pranešimą „Kas nuo ko nusirašė? Biblijos vertimų
istorijos tyrimo automatizavimas ir vizualizacija“ skaitė Mindaugas Šinkūnas
(LKI). Pranešime kalbėta apie Biblijos vertimų istorijos tyrimų automatizavimą
ir vizualizaciją. Biblinių eilučių palyginimo rezultatus pranešėjas parodė vaizdžiose ir gausiose diagramose. Biblijos citatų gausa senuosiuose lietuvių raštuose apsunkina jų ryšių tyrimus. Reikalinga patogi duomenų platforma, leidžianti
biblines eilutes grupuoti pagal tyrėją dominančius požymius. Daugiausia sunkumų kelia citatų panašumo vertinimas. Kompleksinė leksikos, sintaksės ir
morfologijos (o tam tikrais atvejais – ir rašybos) analizė tai leidžia padaryti, tačiau šitoks filologinis tyrimas yra lėtas, o jo automatizuoti šiuo metu neįmanoma. Palyginimą pavyko automatizuoti ciklais veikiančiu algoritmu, kurio uždavinys – dviejose ženklų sekose aptkti identiškus junginius ir apskaičiuoti, kurią
lyginamų sekų dalį jie apima. Palyginimą automatizuoti kliudo nevienareikšmė
senųjų raštų ortografija. Įvertinus neautomatiškai ir automatiškai transliteruotas eilutes, nustatyta, kad transliteracijos būdas esminės įtakos rezultatams neturi. Rezultatai gali būti ginčytini lyginant skirtingomis tarmėmis parašytus
tekstus (dialektologinių ypatybių niveliacija nebuvo išbandyta). Gaut panašumo rezultatai apibendrinami dvimatėse diagramose. Programinės analizės metu gauti Bretkūno Postilės (1591) biblinių eilučių palyginimo rezultatai atitinka
ankstesnių tyrėjų kitais metodais prieitas išvadas.
Konferencija baigėsi diskusijomis. Konferencijos pranešimų pagrindu parengti straipsniai bus spausdinami mokslo žurnaluose Bendrinė kalba (prieiga
internete: www.bendrinekalba.lt) ir Lietuvių kalba (www.lietuviukalba.lt).
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M

okytojo dienos išvakarėse užgeso žymios baltistės, ilgametės Klaipėdos universiteto darbuotojos, profesorės, habilituotos daktarės Audronės Žiurlytės-Kaukienės gyvybė. Ši liūdna žinia mums dar kartą priminė, kaip
greitai skrieja laikas ir koks trapus šis pasaulis. Liko vaikai, anūkai, vyras, kolegos, mylimi lietuvininkai, Klaipėdos bičiuliai, nebaigti darbai, neperskaitytos
knygos ir ošianti jūra.

DALIA KISELIŪNAITĖ

Nuveikta tikrai daug, nors gyvenimas toli gražu nelepino. Audronė gimė
griaudžiant pirmiesiems karo pabūklams Kaune, kaip ji mėgo sakyti, dėl to ir
vardą tokį gavusi. Dar kūdikystėje neteko mamos ir visą gyvenimą jos ilgėjosi,
nors mylima kupiškėnė močiutė nuoširdžiai stengėsi ją atstoti.
Vaikystė Kupiškyje paliko neišdildomą pėdsaką – nors gimusi Kaune, o mokyklą ir studijas baigusi Vilniuje, Audronė be dvejonių laikė save aukštaite.
Taip jau nutinka, kad žmonės, vaikystėje su oru sugėrę tarmę ir krašto kultūrą,
išsiveža kaip lobį skrynioje, vėliau susitikę žemiečius stebina juos savo gebėjimu visa tai atgaivinti: „Audrut, tu geriau už mus kupiškėniškai kalbi!“ – stebėdavosi dažnas niekur „neemigravęs“ kupiškėnas.
Mums, profesorės mokiniams, ji buvo ne tik tarmės, bet ir visos kupiškėniškos gyvensenos etalonas: jautri, linksma, paprasta, geranoriška, svetinga, dainininkė, šokėja, pasakorė…
Vilnius ir gyvenimas su tėvu, teisės mokslų daktaru, – kitas daugialypės asmenybės formavimosi laikotarpis. Jame būta visko: griežtų tėvelio reikalavimų
ir didelių jo lūkesčių, inteligentiškos namų aplinkos, teatro, muzikos, skaitymo
džiaugsmo, temperamento, sumišusio su smalsumu, išdidaus noro visko siekti pačiai. S. Nėries vidurinėje mokykloje mokslai ėjo kaip iš pypkės, renkantis
tolimesnį kelią viliojo matematika, tačiau Audronė pasirinko įgyvendinti neišsipildžiusią tėvo svajonę – studijuoti lietuvių kalbą. Vilniaus universitete tuo
metu baltistika augo, Audronė klausė klasikinių kalbų kursus pas L. Valkūną,
J. Dumčių, R. Mironą, baltistiką ir dialektologiją studijavo pas Z. Zinkevičių,
rašė darbus pas V. Urbutį ir J. Kazlauską, tačiau labiausiai save laikė V. Mažiulio mokine. Dėkingumą mokytojams ji išsakė taip: „Labai daug gavau iš savo
mokytojų, tad privalau duoti ir savo mokiniams.“ Ir šį pažadą ji ištikimai tesėjo
visą gyvenimą.
Baigusi studijas ištekėjo už kalbininko Antano Jakulio, kuris vėliau vadovavo Lietuvių kalbos katedrai Valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultete,
bet, deja, anksti mus paliko. Kurį laiką sutuoktiniai dirbo Dubingių mokykloje.
Nors ta gyvenimo atkarpa paliko neužmirštamų gamtos įspūdžių, šiltų atsiminimų apie kolegas, mokytojauti nebuvo Audronės svajonė ir ji veržėsi į Vilnių.
Jono Kazlausko ir Juozo Pikčilingio paraginta įstojo į Vilniaus universiteto
aspirantūrą ir 1969 m. apgynė disertaciją tema Lietuvių ir kitų baltų kalbų sangrąžinių veiksmažodžių istorija. Darbas buvo išties brandus, iki šiol naudojamas ne
vieno veiksmažodžių istorijos tyrinėtojo, tačiau atskira knyga išėjo, deja, gerokai pavėluotai (Sangrąžinių veiksmažodžių istorija, Klaipėda, 2006).
1968–1971 m. kalbininkų Jakulių pora dirbo Šiaulių pedagoginiame institute, o 1971 m., įkūrus fakultetą Klaipėdoje, persikėlė į uostamiestį ir ten liko. „Įleidau šaknis“, – taip sakė Audronė apie savo ryšį su Klaipėda. Čia buvo
begalė darbo, ir jis netruko duoti vaisių: niekas neužginčys, kad akademinės
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lituanistinės mokyklos kūrėjai Klaipėdoje buvo būtent Jakuliai. Jiems teko dėstyti įvairiausius kalbos dalykus, kol plečiantis mokyklai išugdė mokinių ir šie
perėmė nemažą pedagoginės naštos dalį, palikdami laiko moksliniam darbui.
Tad nenuostabu, kad Audronės Kaukienės mokslo darbų sąrašas netrukus pradėjo pildytis solidžiomis publikacijomis iš veiksmažodžio istorijos. Ji sukūrė
veiksmažodžio mokyklą – tiek šių eilučių autorė, pirmoji jos disertantė, tiek
vėliau mokslo keliu pasukę kiti Audronės Kaukienės doktorantai pirmiausia
tyrinėjo veiksmažodį. Jos mokslo darbų kraitį sudaro 7 monografijos, vadovėlis, kelios mokymo priemonės ir daugiau kaip pusšimtis straipsnių recenzuojamuose mokslo leidiniuose. O kur dar sudaryti leidiniai, recenzijos, daugybė
pranešimų mokslo konferencijose, publikacijos populiariojoje spaudoje, vadovavimas disertacijoms, darbas jų komitetuose… Audronės Kaukienės mokslo
produkciją sudaro trys didelės publikacijų grupės: baltų kalbų veiksmažodžio
istorija, prūsų kalbos tyrinėjimai ir Mažosios Lietuvos kalbinio palikimo studijos. Likdama ištikima savo pamėgtam veiksmažodžiui, ji publikavo dviejų
dalių monografiją Lietuvių kalbos veiksmažodžio istorija (I, 1994 m.; II, 2002 m.).
Apsigyvenusi Klaipėdos krašte mokslininkė gyvai pajuto tirpstantį klaipėdiškių
kalbinį paveldą, skubėjo jį fiksuoti ir ragino tai daryti savo mokinius. Ji artimai
susidraugavo su šio krašto senbuviais tiek čia, Lietuvoje, tiek išeivijoje, įsiliejo į jų bendriją ir ne tik sėmėsi iš jų patirties, ne tik mielai dalijosi su jais savo
žiniomis, bet ir uoliai dirbo šio krašto kalbos istorijos tyrinėjimų srityje, primindama, kad kas kitas, jei ne Klaipėdos universitetas, turi tęsti Karaliaučiaus
Albertinos misiją. Bebaigiančią išnykti klaipėdiškių aukštaitiškąją patarmę ji
aprašė remdamasi brolių Viliaus ir Makso Gaigalaičių laiškais (Klaipėdos krašto
vakarų aukštaičių tarmė: Brolių Viliaus ir Makso Gaigalaičių raštų kalbos pagrindu,
1997 m.). 1991 m. Audronė Kaukienė Vilniaus universitete apgynė habilitaciją tema Lietuvių kalbos šakninių a-kamienių veiksmažodžių istorija (tipai CeC, Cėc,
CaC, Coc, Cuoc).
Audronė Kaukienė buvo viena iš Klaipėdos universiteto kūrėjų, ilgametė Senato narė. Universitetas iš jos gavo daug proveržio idėjų: greta jau tvirtai šaknis
įleidusių lituanistikos programų ji įkūrė etnologijos studijų programą, vadovavo Baltų kalbotyros ir etnologijos katedrai, kurį laiką buvo Senato pirmininkė,
inicijavo Evangeliškosios teologijos katedrą ir naujo liuteronų giesmyno redakciją (vėliau šį darbą perdavė mokiniams), įkūrė baltistikos doktorantūrą, toliau
nepaliaujamai rengė mokslininkų pamainą. Įkūrus baltų kalbų magistrantūros ir doktorantūros programas, profesorė pajuto poreikį gilintis į prūsistiką ir
tęsti savo mokytojo Vytauto Mažiulio pradėtus darbus. Turėdama didelę baltų kalbų veiksmažodžio tyrimų patirtį, ji gerokai papildė prūsų kalbos veiksmažodžio istorijos studijas (Prūsų kalbos tyrinėjimai, I, 2004 m.; II, 2011 m.),
parengė vadovėlių. Jau būdama emeritė, ji nuolat gyveno mokslo pasaulyje ir
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stengėsi būti naudinga universitetui. Tėvų pėdomis pasekė ir jaunesnieji vaikai
Dalia ir Erdvilas, abu humanitarinių mokslų daktarai. Kartu su sūnumi Erdvilu Jakuliu Audronė Kaukienė 2009 m. išleido monografiją Bendrieji baltų kalbų
veiksmažodžiai.
Ne mažiau ryškus Audronės Kaukienės įmintas pėdsakas – jos vadovautas
folkloro ansamblis „Vorusnė“, kurio indėlis į Lietuvos folkloro sąjūdį, ypač į
Mažosios Lietuvos etninės kultūros renesansą, yra neatsiejama Klaipėdos universiteto istorijos ir jo įvaizdžio dalis. Jau pirmieji bandymai dainuoti L. Rėzos
dainas susilaukė didelio folkloro mėgėjų palaikymo ir tai įkvėpė kitus svarbius
projektus: spektaklį „Lietuvininkų vestuvės“ su K. Donelaičio tekstais, gausybę
programų, skirtų Simonaitytės, Vydūno, Bretkūno, Rėzos atminimui, dainuota ir tolimuose užsieniuose, ir paprastų žvejų auksinėse vestuvėse čia pat, Karklės kaime, giedota ir televizijos filmuose, ir mažose kaimo bažnytėlėse. Apie
„Vorusnės“ auklėtinius kolegų juokais sakoma, kad Audronės dėka gimė naujas
unikalus Klaipėdos krašto produktas – kalbininko ir dainininko hibridas.
Profesorė Audronė Kaukienė buvo labai gerbiama ir laukiama visuose Klaipėdos kultūros renginiuose, redakcijose, mokyklose, bibliotekose, visur darbavosi jos auklėtinių. Būti jos mokiniu buvo ir tebėra garbė.
Paskutinieji gyvenimo metai, deja, Audronę džiugino rečiau. Optimizmą
temdė ne tik pašlijusi sveikata, bet ir puoselėtų svajonių neišsipildymas ir didžiulio darbo nuvertinimas. Juk Klaipėdos universitetas buvo visas jos gyvenimas, ir matyti, kaip negailestingai žlugdoma baltistika ne tik Klaipėdoje, bet
ir visoje Lietuvoje, kaip mokslo politiką nežinia kur vairuojantys švietimo vadovai (ačiū Dievui, ne jos mokiniai) vieną po kito užgesina idealizmo žiburius,
pasiduoda trumpalaikiam žmogiškosiomis vertybėmis nepagrįstam pragmatizmui, jai buvo be galo skaudu ir, žinoma, tai sveikatos nepridėjo.
Šia liūdna gaida baigdama pasakojimą apie savo Mokytoją, lieku ištikima
jos bendražygė. Kaip ir kiti jos mokiniai, Klaipėdos lituanistinės mokyklos
auklėtiniai.
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Nurodymai autoriams

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

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

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

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