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A N NOTAT ION
Overt theoretical and methodological differences between, on the one hand, dialectology and geolinguistics and, on the other hand, sociolinguistics make quite difficult the
essential task of using data from the former two disciplines to help the latter one complete
present research on the speech communities, particularly when it is about reconstruction of
the past of current varieties. The problem is therefore to which extent are geolinguistic and
dialect monograph data reliable to retrospectively follow both the history of a given variety
and a particular linguistic change.
Building on rich results of complex analyses using macrosocial, mesocial and smallscale variables to explain speech variation, which reveal emergence of a new variety in
southern Spain, retrospective comparison with geolinguistic and dialect monograph data
discloses ideological drawbacks regarding representation of both the speech community and
the linguistic structure, as well as a quite troubling contradiction between geolinguistic and
dialect monograph data.
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A NOTACI JA
Akivaizdūs teoriniai ir metodiniai dialektologijos, geolingvistikos ir sociolingvistikos
skirtumai apsunkina labai svarbią užduotį – dviejų pirmųjų mokslų duomenis panaudoti
taip, kad jais būtų padedama trečiajam mokslui atliekant kalbinių bendruomenių tyrimą,
ypač siekiant atkurti esamų kalbos atmainų istoriją. Taigi, nagrinėjama problema susijusi su
klausimu, kiek geolingvistiniai ir monografiniai tarmių duomenys yra patikimi, siekiant retrospektyviai nustatyti tiriamos kalbos atmainos istoriją ir konkretų kalbos pokytį.
Remiantis gausiais makrosocialinius, mezosocialinius bei mikrolygmens kintamuosius
įtraukiančių sudėtingų tyrimų, kuriais siekiama paaiškinti kalbos įvairovę, rezultatais, atskleidžiančiais naujos kalbos atmainos atsiradimą pietų Ispanijoje, atliktas retrospektyvinis
palyginimas su geolingvistiniais ir monografiniais tarmių duomenimis parodo ideologinius
trūkumus, susijusius su kalbinės bendruomenės ir kalbinės struktūros reprezentavimu, taip
pat ir nerimą keliantį prieštaravimą tarp geolingvistinių ir monografinių tarmių duomenų.
ES M IN I A I Ž O DŽI A I : kalbos įvairovė, sociolingvistika, dialektologija, ispanų kalba, Andalūzijos ispanų kalbos atmainos.

INTRODUCTION
Since data obtained in geolinguistics and dialectology and those from current
sociolinguistics have been conceived under very different theories on language
and society, reconstruction of the past of a linguistic variety in formation – as
well as its relationship with other varieties in the speech community – using geolinguistic and dialect monograph data leads to a dilemma. Although the importance of the findings obtained by traditional dialectologists and geolinguists
is evident, it should be emphasised that sociolinguistic data are based on socio
logical assumptions about sampling and variation that are incompatible with
those underlying geolinguistic and dialectological data, particularly the oldest
and outdated atlases and monographs (Villena-Ponsoda 2010). The problem is
then to which extent geolinguistic and dialect monograph data are reliable to
retrospectively follow the history of a given variety and a particular linguistic
change.1
1
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Data and results discussed in this paper are based on the Spanish Ministerio de Economía y Competitividad DGICYT Research Project on the Sociolinguistic Patterns of Castilian Spanish (ECOPASOS, FFI2015-68171-C5-1 and FEDER funds). I am indebted to Francisco Díaz-Montesinos,
who scrutinised the ALEA maps, organised and made comprehensible tables from a huge mass of
geolinguistic data, and to Pilar García-Mouton, for her invaluable help and support. Matilde Vida-Castro, Francisco Díaz-Montesinos, Godsuno Chela-Flores and Álvaro Molina-García kindly
revised previous versions of this paper. I am, however, responsible for its manner and content.
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This paper2 aims at describing a new urban variety in formation which involves a certain number of changes – some of them of a surprisingly fast development – revealing convergence towards the national standard variety and
boosted by adoption of current main-prestige values and attitudes (Villena-Ponsoda 2008). Apparently, this variety could have originated in Andalusia around
the mid-fifties of the 20th century since only few traces of its main features
were by then documented by dialectologists and geolinguists. Results of analyses currently carried out show that now we are dealing with a coherent variety,
which is perceived as such by its speakers (Villena, Vida 2017, 2018), and could
have emerged as the outcome of the trend of modernisation and urbanisation
that took place in southern Spain during the last decades of the 21th century
and, above all, after Franco’s rule (1939–1975).
Emergence of intermediate varieties between vernacular dialects and the national standard is quite a common process in the European context, and it
seems to be related to the fact that urban educated middle-class speakers need
means of expression different from both the national standard – too formal or
even posh – and vernacular varieties – too rude and socially marked (see Auer
2005: 27–28). Although it is true that an Andalusian spoken regional-standard
actually exists – based on the urban dialect of Seville and meant to fulfil the
social functions ascribed to the national standard – its influence does not reach
any longer urban areas from eastern (Granada, Malaga) or far western (Huelva)
Andalusia (see Map 2 below), so that middle-class speakers from these areas
trying to flee the vernacular tend to shift to the national standard and adopt its
main features (Villena-Ponsoda 1996, 2005). The most interesting trait of this
trend of convergence is that it seems to be related to the individual speakers’
profiles, in particular with regard to their motivation to acquire knowledge, their
degree of media exposure and awareness of the flow of information in society (i.e. Bourdieu’s notion of the so-called incorporated cultural capital), more
than merely to the cultural capital acquired at home or at school, i.e. the institutionalised and the objectified cultural capital (Bourdieu 1977, 1984, 1986).
Then, the idea of a proactive speaker who assesses standardisation as a means of
social mobility and integration emerges and proves to be of the greatest interest
to explain how the new variety has developed so far.
2

The present paper is a revised version of the text of my presentation to the IX Congress of the
International Society for Dialectology and Geolinguistics, SIDG (23–27, July 2018, Vilnius, Lithuania). I am grateful to the organisers for their kind invitation and particularly to Jurgita Jaroslavienė
from the Research Centre of the Standard Language at the Institute of the Lithuanian Language
for her support and understanding.
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Reconstruction of the changes underlying this variety across real time reveals itself as a matter of importance but, at the same time, brings to light the
recurrent problem of the reliability of the dialectological and geolinguistic data
for sociolinguistic research.
The organisation of this paper is as follows.
In the first section (The intermediate variety) the new Andalusian urban middle-class variety in formation is described, focusing particularly on its phonology
vis-à-vis both the national standard variety and the Andalusian vernacular dialects.
The second section (The social meaning of the new variety) analyses sociolinguistic variation and coherence of the intermediate variety, with emphasis on
the effect of macrosocial variables on the speakers’ behaviour.
In the third section (The proactive speaker. The importance of indirect effects)
we deal with the effect of intervening mesosocial and small-scale variables between macrosocial and dependent speech variables – i.e. the speaker’s probability of using the new variety. We show that it is the speaker’s standard orientation – based on his or her capacity of being informed and connected with the
outer world beyond the local speech community – what determines his or her
decision of using a coherent set of features whose social meaning is related to
modernity and standardisation.
The fourth section (The dilemma) approaches the central issue of this paper,
namely, the limitations of dialectological data of the past to reconstruct the historical development of today’s varieties. To do so, two main points are considered. First, our knowledge of the past speech community, which leads to fundamental methodological differences between, on the one hand, dialectology
and geolinguistics and, on the other, sociolinguistics. Second, the problem of
the accessible linguistic data, whose observation reveals contradictions between
geolinguistic data and those from dialect monographs.
Finally, the fifth section (Archeoling) briefly accounts for an ongoing proj
ect which intends to obtain real data from the time when the variety emerged,
based on public or private spoken documents.

THE INTERMEDIATE VARIETY
The ongoing formation of an intermediate urban middle-class variety between the Spanish national standard (Madrid) and the southern varieties in
Andalusia has been understood as the outcome of the trend of levelling and
convergence towards the current prestige norm of speech used in Spain by
middle-class speakers, whose traditional southern identity has been changing
since the mid-fifties and getting close to modern identities of globalisation,

12
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modernisation and urbanisation (see Villena-Ponsoda 2008; Hernández-Campoy, Villena-Ponsoda 2009; Regan 2017a, b; Villena-Ponsoda, Vida-Castro
2018). This particular trend experienced a sharp rise after the era of Franco
(1939–1975), when transition from a mostly rural, traditional and local ideology to modernisation took over (Dietz 2001).
The linguistically most interesting point here is that this variety involves a
synthesis – to a certain extent, contradictory – of social meanings of (1) mod
ernisation (i.e. standard orientation) and (2) tradition (i.e. traditional southern
identity). To do so, a combination is made of national standard features in syllable
onset position with southern vernacular features in the coda. This combination
is meant to let speakers symbolically flee either the rural or urban working-class
background – i.e. in doing so, the intermediate-variety speakers intend to abandon speech features related to social meanings of the ‘traditional’, the ‘oldest’, the
‘rural’, etc. – and, moreover, consciously accept standard features, even though
they can entail stopping and even reverting multisecular changes and/or acquiring new phonological contrasts. At the same time, they preserve a great deal of
the southern accent – the so-called accento andalú (Andalusian accent), which is
particularly identified with unmarked erosive variation processes of the lenition
and deletion of codas. Thus, as argued, social meanings of standardisation and
modernisation, on the one hand, and those representing loyalty to the southern
community values, on the other, can be, to a certain extent, compatible.

Mosaic of contemporary Peninsular Spanish dialects and languages (Hernández-Campoy, Villena-Ponsoda 2009: 184).

M AP 1 .

Straipsniai / Articles
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On its way towards the national standard variants, the Andalusian urban
middle-class variety speakers meet dialect users from southern Castile, Murcia
and Extremadura (see Map 1). These dialects share a good deal of features with
the Andalusian varieties so that a continuum has traditionally been proposed
to represent the geolinguistic variation at stake here (Navarro-Tomás, Espinosa,
Rodríguez-Castellano 1933). Therefore, the idea of an intermediate supra-regional variety would apply not only to the sociolinguistic dimension, but also to
the geolinguistic space (see Villena-Ponsoda, Vida-Castro 2017).
Both the linguistic convergence and the underlying new blended identity involve the acquisition, among others, of some standard features, notably splitting
of coronal fricative /θ/. This change implies reconstruction of the Middle-Age
Castilian contrast – which merged in the early Andalusian dialects since the
13th century – between word sets with apical /s̺/, (casa ‘house’) and laminal
/s̪/, previously affricate /ts/ (caça ‘hunting’), which has been maintained in the
standard variety through contrast between apical /s̺/ [ˈkas̺a] and (inter) dental
/θ/ [ˈkaθa] (see Table 1 below):

TA B L E 1 .

Inventory of obstruent consonants in the Andalusian vernacular (left) and in
the intermediate variety (right)

labial

dental

b

d

p
f

14

t

θ

palatal velar
ʧ
ʝ

k

g

h

tense

lax

fricative

labial dental palatal velar
p

b
f

t

d

s̪

ʧ
ʝ

θ
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k

g

x

tense

lax

fricative tense
lax
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The splitting of Andalusian /θ/ implies reconstruction of the above-mentioned contrast between Middle-Age word sets with /s̺/ and with /ts/, then
/s̪/, by imitation of the standard. From what we know now, the demerge of
/θ/ must have been a hard individual process involving the building-up of an
acoustic multi-parametric distance between both fricatives (Regan 2017b; Molina-García 2018). This phonemic contrast is currently used by young educated
urban speakers.
Scrutiny of data from linguistic atlases, notably the ALPI or Atlas de la Península Ibérica ‘Atlas of the Iberian Peninsula’ (first quarter of the 20th century) and
the ALEA or Atlas Lingüístico y Etnográfico de Andalucía ‘Linguistic and Ethnographic Atlas of Andalusia’ (early fifties), as well as the results from dialect
monographs describing some urban dialects (notably Alvar 1974, 1993 [1973]),
suggests that /θ/ splitting has been a quick change from above. This idea is
supported by the fact that very few – if any – traces of its existence have been
detected up to the eighties (see Carbonero 1982; Sawoff 1980; Salvador-Salvador 1980; Villena-Ponsoda 2001). The change has spread rapidly over the urban
centres of Andalusia, particularly in the eastern part of the area, and affected
the lowest status groups only partially (Villena, Ávila-Muñoz 2014; see Map 2).

M AP 2 .

Urban Andalusia

A set of other parallel features showing the same trajectory would have likely soared by the same time. These features have been actually analysed so that
Straipsniai / Articles
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researchers are acquainted with the idea of the emergence of an intermediate – relatively coherent – variety between northern standard-close dialects and
southern standard-distant dialects (see Villena-Ponsoda, Vida-Castro 2018). In
short, it could be said that, in addition to the demerge of /θ/ – which is, of
course, the socially most salient change among the set – the intermediate variety adopts either standard or hybridised variants able to avoid vernacular uses
(Trudgill 1986; Chambers, Trudgill 2004 [1980]; Siegel 2010 [2006]; Berruto
2005; Almeida 2018; see Table 2).
TA B L E 2 .

Phonological changes. Mergers and demergers (adapted from Villena-Ponsoda, Vida-Castro 2018)

Varieties Word sets:

<caza>

<casa>

<caja>

<cacha>

<cada>

Standard

ˈkaθa

ˈkas̪a

ˈkaxa

ˈkaʧa

ˈkaða

Intermediate

ˈkaθa

ˈkas̪a

ˈkaxa∼ˈkaha

ˈkaʧa

ˈkaða∼ˈka

ˈkas̪a
ˈkaθa
ˈkaha
ˈkas ̪a

ˈkas̪a
ˈkaθa
ˈkaha
ˈkas ̪a

ˈkaxa∼ˈkaha ˈkaʧa∼ˈkaʃa
ˈkaha∼ˈka·a ˈkaʃa∼ˈkaʧa
ˈkaha∼ˈka·a
ˈkaʃa
ˈkaha∼ˈka·a
ˈkas ̪a

hunting

house

Vernacular
/θ/ = /s̪/, seseo
/θ/ = /s̪/ ceceo
/θ/ = /s̪/ = /x/ = /ð/, heheo
/θ/ = /s̪/ = /ʧ/, extended seseo
Gloss

box

buttock

ˈkaða∼ˈka
ˈkaða∼ˈka
ˈka
ˈkaða∼ˈka
each

As shown in Table 2, on the one hand, the new variety stops vernacular
processes, including either frequent and relatively accepted mergers of coronal
fricatives (seseo, ceceo) or even their most evolved outcomes (heheo, extended
seseo); on the other hand, it adopts phonologically-marked mainstream-prestigious variants (affricate [ʧ], fricative [x] and approximant [ð], instead of their
vernacular unmarked counterparts (fricative [ʃ], aspirated [h] or deleted /x/ and
deleted /d/).

THE SOCIAL MEANING
OF THE NEW VARIETY
How this new variety has spread out and to what extent we can talk about a
coherent variety is a relevant matter of discussion. However, a crucial issue to

16
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be pointed to is the social profile of its speakers. Results of previous research
tend to indicate that it is urban young – mostly female – university-graduate
speakers who lead the use of the set of features shaping the intermediate variety, which seems to spread both socially and geographically (Villena-Ponsoda
2001; Moya-Corral, Sosinski 2015; Regan 2017b). Unexpectedly, the contemporary image of the Andalusian speech communities shows growing divergence
between two sets of varieties; namely, on the one hand, traditional urban working-class and rural vernacular dialects, which are relatively out of the influence
of the current standard-trend of convergence and, on the other hand, the new
intermediate middle-class variety (Villena-Ponsoda, Ávila-Muñoz 2014).
Features being part of this variety correlate in such a way that their use seems
to be affected by coherence restrictions. Variables related to the standard values
and attitudes tend to occur in contexts and be used by speakers who are unlikely to promote variables representing vernacular social meanings, and the opposite is also true (see Table 2 above). Then, co-occurrence of the single variables form clusters where we can identify more complex underlying variables or
components, able to give us an idea of their common distribution, which is in
fact compatible with the notion of a coherent variety (see Guy, Hinskens 2016).
Given our purpose of exploring the existence of a central-southern (stan
dard-vernacular) intermediate variety and since our objective is to prove its coherence, a good way of proceeding could be to identify clusters of variables on
the basis of their similar variance. Doing so, we would be able to seize which
variables are likely to co-occur and the kind of speakers who would use them –
i.e. which features shape a particular variety and their social distribution. To
find out which features gather according to their respective variance, a factor
analysis was carried out.3 Based on multiple correlation, two principal components or underlying clusters of variables were found, which are actually able
to explain cross-dependence between the individual variables. In other words,
these complex underlying variables, components or factors would represent the
common basis for the single variables.
The overall variation of the data was reduced then to two dimensions or factors that explain 69.5% of the variance (39.1 and 30.4, respectively). A Principal
Components Saturation Matrix is shown in Table 3, where the proportion of
variance for each variable explained, respectively, by factor 1 and 2 is displayed.
Figure 1 below shows the relative position of each single variable in the ideal
space delimited by both factors giving us an idea of how they correlate.
3

In the frame of a broader research project, we worked with a sample of 72 speakers of both genders
(m = 36, f = 36), stratified by education and age. Fieldwork for this study was carried out during
the first decade of the 21st century. See Villena-Ponsoda 2008.
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TA B L E 3 .

Principal Components Analysis. Matrix of rotated components
Wordsets

Matrix of rotated components

Variables

<caja>

Del_x

<casa>

Ceceo

<cada>
<caza>
<caja>

<caja>

Components:

F1

F2

,796

,265

,769

–,034

,437

,695

Del_d

,784

Seseo

–,252

Fric_x

–,673

Split

–,400

Aspir_x

<dos, esto> Faithfulness

–,647

,158
,913

–,627

–,156

–,777

Method of extraction: Principal Components Analysis. Method of rotation: Varimax with Keiser normalization. Rotation converged in 3 iterations.
Faithfulness is the variable representing the proportion of coda maintenance
[dos], [doh] dos ‘two’ against erosive changes affecting every consonant in syllable-final position, either in intervocalic or final position [ˈetːo], [ˈetho] esto ‘this’.
See also Table 2.

Factor 1 (Standard orientation) opposes standard-oriented variables (in Fig
ure 1, left, negative values) to vernacular variables (right, positive values). The
standard variables – which either stop (Fric_x, Faithfulness) or even reverse
mergers (Split) – are related to social meanings of standardisation, urbanisation and globalisation, while vernacular variables – which likely keep mergers
(Del_x, Del_d, Ceceo) – convey local and rural values of solidarity. Each set of
variables are highly correlated in such a way that their internal correlation – as
Figure 1 clearly suggests – supports the idea of two separate varieties related to
two different identities.
Factor 2 (Regional orientation) seems to represent a different separate dimension, perhaps related to the speaker’s regional orientation, including southern features compatible with those of the spoken standard from urban Seville
(Asp_x/, Seseo).
Given the location of each speaker on both dimensions (standard and region
al orientation), based on regression by estimation of individual factor scores, it
is possible to spot all of them on the bi-dimensional space defined by F1*F2
and correlate their scores with the speaker variables. Thus, we have here the
two fundamental bases for the definition of a particular variety, namely (1) a
set of features which co-occur and (2) are socially distributed in a similar way
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(Hudson 1996 [1980]: 22). As we are particularly interested in the use of the
variables which are part of the intermediate variety, we will focus on the F1 dimension henceforth.

(1) Faithfulness: coda maintenance. Fric_x: fricative [x]. Split: Demerger of /θ/.
(2) Seseo: sibilant [s] allophones of merged /θ/. Aspir_x: aspirated [x].
(3) Del_x: deleted /x/. Del_d: deleted /d/. Ceceo: non-sibilant [θ] allophones of merged
/θ/.
FIG U R E 1 .

Correlation of variables in the standard/regional orientation space

As expected, education, gender and age are significant factors constraining the use of the intermediate variety (see Figures 2 and 3). Speakers with
non-compulsory educational levels – regardless of their age – favour the use
of the new variety (negative values) but even among speakers with low levels
of education, the youngest are beginning to accept the standard-like uses (Fig
ure 2). As for the effect of gender (Figure 3), female speakers’ scores have also
predominantly negative values on F1, which suggests their preferential use of
the standard features.
All of this is in accordance with the idea of an élite change strongly conditioned by social class and particularly by the standard orientation of speakers.
The question now is to know why the speaker variables related to the macrosocial dimensions – and particularly social class – are not enough to satisfactorily
explain a great deal of the individual behaviour (the proportion of variance explained by extralinguistic factors does not attain 45%).
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FI G U R E 2 . Education and age differences on the use of the intermediate variety.
(source: Villena, Vida 2018)

FIGUR E 3.
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THE PROACTIVE SPEAKER. THE
IMPORTANCE OF INDIRECT EFFECTS
One of the most striking facts regarding the intermediate variety is how
macrosocial dimensions and mesosocial entities interact to explain the exact nature of the proactive speaker responsible of its spreading. As seen from
Bourdieu’s theory of cultural capital and social market (Bourdieu 1984, 1986),
the incorporated cultural capital (capital incorporé) acquired by speakers who
nowadays are interested in the flow of the media and the Internet information,
acts as an intervening variable multiplying the effect of the objectified and the
institutionalised capital (capital objectivé and capital institutionnalisé), i.e. respectively, the knowledge acquired at home and the one learned at school, in
the broadest sense of the word. The picture so displayed tends to underestimate direct effects of the speaker’s education and that of their parents’ on the
dependent linguistic variable while, at the same time, underlines their indirect
influence through mesosocial and even small-scale variables.
To account for the effect of the speaker variables on the standardisation dimension underlying the use of the intermediate variety, a multivariate model
capable of representing direct and indirect effects on a particular variable would
be appropriate. This kind of model allows us to show the effect of one variable which is controlled by that of the other variables, as it is the case with the
Structural Equation Model (SEM), also known as Structural Mediator Analysis and Path Analysis. This analysis fits quite well this objective (see Paxton,
Hipp, Marquart-Pyatt 2011). SEM is a model based on multiple lineal regression analysis that estimates not only direct effects by certain variables (x, y) on
the endogenous or dependent variable (w), but also indirect effects by the same
variables or by others across intervening variables (z). So, a diagram composed
of different direct (x, w) or indirect (x, z, w) paths between independent (exogenous), intervening and dependent (endogenous) variables is drawn:
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To represent the diverse paths of influence – indirectly through intervening variables, or directly on the endogenous variables – we hypothesised a path
model that focuses on the effect of the speaker’s status (measured by his or her
education), controlled by that of their parents’ (mother’s education and father’s
occupation). With this, we tried to grasp Bourdieu’s idea (1977, 1984, 1986) of
the capital culturel institutionnalisé (education) as determined by the capital objectivé (i.e. the household context of acquisition). However, even though both
types of cultural capital are responsible for a relevant part of the individual’s
position in the social, cultural and linguistic market, he or she is also able to
obtain and increase a third type of capital, the capital incorporé, which may be
seen as the outcome of a personal inversion by the actor (libido sciendi) and affects, among many other things, the individual’s attitudes towards the media
and linguistic standardisation in society.

FIGUR E 4.

Structural Equation Modelling on the speech use

In addition to this, the speaker’s life and social capital depend not only on
the kind of local community (open or closed to external contacts) where he
or she lives but also to what extent his or her social network ties are close-knit
(Trudgill 1996). However, it has clearly been shown that the effect of the network strength on the speech use is constrained by the speaker’s social status
(Villena-Ponsoda 2005). That is the reason why the speaker’s network score was
included in our model as an intervening variable. Finally, as seen before (see
Figure 2), age – indirectly through education – and gender affect our linguistic variable. In a way, then, as shown below (Figure 4), variables representing
the objectified and the institutionalised capital (1) control both the incorporated

22

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

LXXIX

The Dilemma of the Reliability of Geolinguistic and
Dialectological Data for Sociolinguistic Research.
The Case of the Andalusian Demerger of /θ/

capital and the social capital represented by each individual’s network score (2),
and ultimately constrain the speaker’s speech use (3).
The analysis consists of four structural equations – i.e. standardised lineal
regression equations (see Table 4), whose endogenous variables are the following: first, the speaker’s institutionalised capital ‘Education’ (Eq 1), second, the
speaker’s incorporated capital ‘Media/Standard orientation’, third, the individual’s network of ties ‘Network’ (Eq 3) and fourth, the linguistic dependent variable ‘Speech use’ (Eq 4).
TA B L E 4 .

Direct and indirect effects on the use of the Intermediate Variety

Effects on F1
x1 Education

Indirect
x1
—

x2 Mother’s educ. −.121
x3 Father’s occup. −.106

x4 Age

x5 Media/Stand.
x6 Gender

.063

x2
—

x3

x4

x5

x6

−.210
—

—

—

x7 Network

Direct
x7

x1*x5

x1*x7

−.087

−.058

−.266

−.076

−.051

−.233

−.059

x8
−.293

.076
—

—

Total
−.562

.139
−.276

−.276

−.384

−.384

.272

.272

All effects are significant (p < .05). Gender (x6) is a dummy variable, where 0 =
male, 1 = female

Equations

Eq1. Education x1 = x2 + x3 + x4 + e1. R 2 corr. = .504. Anova (3, 66) F = 24.344, sig. < .001

Eq2. Media/Standarness x5 = x1 + e2. R 2 corr. = .579. Anova (1, 64) F = 90.231, sig. < .001
Eq3. Network x7 = x1 + e3. R 2 corr. = .253. Anova (1, 64) F = 23.034, sig. < .001
Eq4. Standardness = x1 + x5 + x6 + x7 + e4. R 2 = .608. Anova (1, 55) F = 29.020, sig. < .001
Error:
; e1 = .70; e2 = .65; e3 = .86; e4 = .63
Explained variance: 1-(e4) 2 = .60

As shown in Table 4, negative effects on the vernacular speech use – and
hence, favouring the use of the intermediate variety – pertain not only to variables representing objectified and institutionalised capital (x1, x2, x3), but also
to the variable x5 (incorporated capital). Meanwhile, gender (x6) affects also
negatively (i.e. pointing to a female tendency) the linguistic variable. The only positive effects on the speech use here – and hence, favouring the use of the
vernacular varieties – are those of age (x4, indirect through x1 and x1*x5) and
network scores (x7). Negative and positive effects have to be understood then in
the frame of the results of the factor analysis carried out above, where positive
values indicate vernacular use on the F1 dimension.
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The underlying path analysis reveals then an image of complex interactions
between variables (see Figure 5 below). On the one hand, the overall negative
effect of education (x1) (Beta = −.562) is explained by both its direct influence (Beta = −.293) and indirectly through the intervening variable x5, Media/
Standard orientation, Beta = −.210): the higher the speakers’ education and the
higher their scores on Media/Standard orientation (Beta = .765), the lower their
position on the F1 dimension (Beta = −.276). On the other hand, education
acts also as intermediator of the indirect influence of the variables representing
the context of linguistic acquisition (x2, Beta= −.266 and x3, Beta = −.233)
and the speaker’s age (x4, Beta = −.139). Direct effects of these variables on the
speaker’s education are positive but indirectly, through education as an intervening variable, they negatively affect F1 or just minimise their original positive
influence. Finally, the speaker’s network has not only a direct positive effect on
F1 (Beta = .272), but also almost cancels the effect of education (−.059).

All effects are significant (p < .05). Gender (x6) is a dummy variable, where 0 =
male, 1 = female
x1 Speaker’s education
x2 Mother’s education
x3 Father’s education
x4 Age
x5 Media/Standard orientation
x6 Gender
x7 Network strength
x8 Speech use
Diagram of the multi-causal process of the effects of the speaker’s variables
on speech use

FIGUR E 5.
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Results of the path analysis are then compatible with the idea of the emergence of an intermediate variety between the national standard and the Andalusian vernacular dialects. Speakers who currently use speech features characterising this variety have low scores on the underlying variable F1 that represents
vernacular indexicalities. As easily deduced from results displayed in Table 4 and
Figure 5, this new urban variety is spoken mostly by young educated and well-informed standard-oriented female speakers with loose-knit personal networks.

THE DILEMMA
Bearing in mind such a complex process of sociolinguistic variation, the reconstruction of the past of the intermediate variety seems to be an exciting challenge. However, the central issue now is whether the available data of the past
we have access to are complete and satisfactory enough to answer the main questions raised in the course of the research on the present. This is because the data
of the past were obtained using the methods of sampling, fieldwork and analysis
which are not always compatible with those used to deal with the complexity
of contemporary speech community data. In spite of the enormous rigour and
generosity distilled from their work, there are profound underlying ideological
differences between the results obtained by dialectologists and geolinguists and
those achieved in the frame of the present-day sociolinguistic paradigm.
On the one hand, basically, in the field of both dialect geography (direct representation of local variation using vocabularies and maps, from Wenker to Gilliéron through to the contemporary projects) and dialect monograph (reconstructing the prototypical local dialect, from Ascoli and Wegener through to modern
sociolinguistics), dialectologists have carried out an essential and indispensable
work. However, their aim was to show that laws of linguistic change are exceptionless and that le patois authentique of a local speech community is the purest
form of a language, worth preserving from external contamination and studying
as a reservoir of original purity (see Villena-Ponsoda 2010: 614–615 et passim).
On the other hand, data of the present have to do with a very different outlook, which reflects a dramatic and real change in society. In fact, adopting
Durkheim’s (1902 [1893]) conceptual contrast between mechanical and organic
solidarity, the transition from traditional to modern industrial communities can
be connected with the evolution of methods. Durkheimian mechanical solidarity supporting traditional rural closely knit communities, and reflecting uniformity of the speaker’s états de conscience, was replaced by the contemporary
urban sharply stratified loose-knit communities based on organic solidarity and
division of labour (Berthele 2004: 732–734). The modern society presents an
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image of heterogeneity which only extralinguistic correlates (occupation, education, age, gender, etc.) could help to organise. Therefore, ideological differences between both paradigms became firstly theoretical and, eventually, methodological. Dialectology and sociolinguistics finished up as separated from each
other as the community types they were meant to describe.
Within this framework, two issues should be considered when comparing –
as it is the case here – contemporary and historical data of such a different type:
(1) The speech community. What do we know about the speech community
of the past?
(2) The actual linguistic data. How was the linguistic structure we know today organised in the past?
The speech community dilemma. Data from the Malaga urban speech
community regarding the key time-period we are concerned with here are
available only from the Atlas Lingüístico y Etnográfico de Andalucía, ALEA
(1961–1973). Fieldwork for this atlas was carried out during the 50’s (see Alvar
1955; García-Mouton 1992; Morillo-Velarde 2001) using “multiple and repeated questionnaires” and “optimal subjects” (Alvar 1959: 10, 27–30). Since the
idea was – following Gilliéron, Pop, Puscariu and others – to obtain […] “the
snapshot of the speech in a particular moment”,
[…] we sought the person able to be the subject of this “linguistic photograph”,
avoiding stridency – not the eldest, the most personal or the newest data – just
the average, although sometimes it may be necessary to have recourse to the oldest people to pick up a declining phenomenon or a disappearing piece of craftwork. That is the reason why a man between fifty and sixty years old will project very likely the precise image of what we are looking for (Alvar 1959: 29, my
translation).

To design samples for cities and some of the biggest towns, local areas and
the informant’s age, gender and social class were considered as a source of variability, following Jaberg and Jud (1928–1960) procedures for the AIS (Jaberg
1936: 20; see also Jaberg 1959). However, at the end of the day, and in spite of
the best intentions, only four subjects were investigated in Malaga city (more
than 270 000 inhabitants by then).4 In fact, although this particular atlas contains a good deal of information about the sociolinguistic variation of the time –
including the so-called “polimorphism” or unconscious variation – the task
4
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of locating and gathering this information from each map out the six volumes
of the atlas is exhausting, and direct data on sociolinguistic differences – taken from parallel questionnaires with different subjects – are not always clearly
separated from observations by the researcher based on the informant’s linguistic awareness (see Morillo-Velarde 2001: 15–21 et passim). As a matter of fact,
a systematic scrutiny of particular sociolinguistic correlations between speech
variants and speaker variables for a certain urban locality within the atlas reveals
scarcity of occurrences and, hence, lack of firmness of conclusions.
Nonetheless, the main trouble is the existence of two different ways of presenting dialect data.
On the one hand, we have the geolinguistic data that are accessible for each
locality and each phonological, morphological, lexical or syntactic variable.
This data were provided by one particular NORM informant for each point in
the map – with supplementary data by a woman for a certain number of localities and variables – and, as mentioned above, with variation at least of gender and education, in the case of cities and the biggest towns (see Alvar 1959:
29–30). Of course, this sort of data are direct and undoubtedly affected by the
skewness linked to the NORM speaker sampling method.
On the other hand, the dialectological data, which consist of a set of additional observations on the social meanings related to the speaker’s status, age
or gender. These observations are included both as supplementary notes within
the maps themselves or by the use of symbols with glosses on the maps’ margins. Based apparently both on these two sources of data and on additional recordings and qualitative observations, dialect monographs were accomplished
and then dialect monograph data are also available (Alvar 1993 [1973], 1974).
This type of data is influenced then not only by the same ideological and methodological bias as the geolinguistic data, but also by the direct effect of qualitative judgments by the researchers themselves.
The dilemma of the linguistic data. Based both on the overall ALEA informants’ profile (men between 50 and 60 years old) and on the information
regarding the speakers studied in Malaga city (4 speakers, 1 university-educated woman and 3 men, one of them university-educated and the other two illiterate), it is likely to be ascertained that, in accordance with the apparent-time
distribution commented on precedent paragraphs, among these speakers – who
would be 85–90 years old by the time when the fieldwork for the Malaga intermediate variety study was carried out – the illiterate male informants would
not use the standard-like variants, while the university graduate speakers (man
and woman) partially would. (Details on these speakers are shown in Table 5).
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TA BLE 5.

ALEA informants in Malaga city (source: adapted from Alvar (1993 [1973])

Informant
Local area
Locality
Gender
Education

45
City centre
Malaga
Male
University

50
City centre
Malaga
Female
University

583
Semi-urban
Churriana
Male
Illiterate

506
Semi-urban
Iznate
Male
Illiterate

The University-educated informants (45 and 50) provided responses only to the
phonetic questionnaire, while the illiterate informants (583 and 506) responded
to all the items of every part of the whole questionnaire.
A “linguistic outline” consisting of four or five pages – which was included in the
phonetic part of the questionnaire – as well as a complete page of phonetic transcription from each informant’s speech, were prepared including also recordings
and palatograms. This material is not available.

The image of the speech community based on the data provided by these
speakers is, of course, very limited but one would expect that the geolinguistic
and dialectological information given was close enough – and not contradictory – to allow the reconstruction of the historical trajectory followed by the
changes leading to the intermediate variety. However, both sources of data do
not match. Of course, as pointed out above, it would be expected – given the
results obtained in the contemporary Malaga study, based on data collected by
the early years of the 21st century – that we had to face evidence, on the one
hand, of a strongly-marked vernacular variety used by the illiterate speakers
and, on the other hand, of a less marked and more standard-like but clearly
southern-accented variety used by the university-educated speakers. However,
although this is precisely the image that emerges when we consider the dialectological data, this is not so clear when the geolinguistic data are taken into account.
When we focus on the most relevant features of the intermediate variety (see
Table 2 above), the dialectological information provided by Alvar (1993 [1973]) –
which is the unique dialect monograph dealing with the urban dialect of Malaga of the first half of the 20th century – confirms the current hypotheses about
the set of quick changes enhanced by convergence towards the national standard and supporting the emergence of the new urban intermediate middle-class
variety. Although all the vernacular features mentioned by Alvar are related to
the illiterate speakers, with the exception of merger of /ʎ/ = /ʝ/ (the so-called
yeísmo), which is accepted as normal by university graduates, his description
does not suggest that the changes leading to the present-day situation were in
progress at the time (Table 6). In fact, the most accepted opinion among the
scholars by the mid-fifties was that the Andalusian dialect seemed to be socially
homogeneous:
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Regarding its social diffusion, the Andalusian variety does not have any limits: it
reaches the highest groups in society. And when I call them ‘the highest’, I mean
the cultured groups, which are the most likely either to level or to resist diffusion.
Pronunciation by a literate Andalusian speaker is clearly similar to that of his or
her illiterate fellow citizens. Lexis and procedures of expression may change but
pronunciation is the same. In fact, to study the phonetics from Granada, university-graduate speakers were investigated, even university professors (Salvador
1967 [1963]: 64, my translation).

On the other hand, an exhaustive scrutiny of the geolinguistic data from the
ALEA reveals a rather different image. The information derived from the Atlas
and the one provided as a result of qualitative analyses by dialectologists tend to
contrast. The geolinguistic image from the ALEA is compatible with a scenario
where most of the changes that actually shape the intermediate variety were in
progress already by the 50’s, particularly among the urban middle-class speakers.
Table 6 displays a comparison between both sources of information. Features
as relevant for the characterisation of the intermediate variety as the contrast
between /s/ and /θ/ help us understand both positions. Alvar (1993 [1973])
points out that the most frequent pattern of realisation of merged /θ/ among
literate speakers is sibilant fricative [s̪] (seseo), while illiterate speakers tend
to use non-sibilant fricative [θ] (ceceo). However, results from scrutiny of the
ALEA maps show that variation seems to have started by the time of fieldwork
for the atlas, including some traces of the splitting of /θ/ (see Table 7).
TA B L E 6 .

Standard
/s/ /θ/
/ʧ/
-0d-#d-

Educational differences in the use of the Malaga vernacular features (adapted
from Alvar (1993 [1973]) and ALEA)

Dialect Monograph data
Illiterate
University
poso/pozo
Ceceo[ˈpoθo]
Seseo[ˈpos̪o]
pocho [ˈpoʧo] Fricative [ˈpoʃo] Affricate [ˈpoʧo]
dedo
Deletion [ˈdeo] Maint. [ˈdeðo]
dado
Deletion [ˈdao] Deletion [ˈdao]

Geolinguistic data
Illiterate
University
Ceceo/Seseo/Split Seseo/Split
Affricate
Affricate
Variation
Maintenance
Deletion
Variation

The same can be applied to the rest of features in Table 6. The compared
dialectological and geolinguistic results speak for themselves (see also Tables
7–9). The apparent homogeneity of the speech behaviour projected by the dialect monograph analysis is to a certain extent contradicted by the results obtained after a thorough study of the maps, including quantitative account of the
responses.
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TA B L E 7 .

Etim.

Educational differences in the realisation of word sets with <s> and <z, ce,
ci> in Malaga (source: adapted from the ALEA)
University
Male
Female
[θ] Total
[s]
[θ] Total

[s]

[s]

Illiterate
Male
[θ] Total
[s]

Male
[θ] Total

s

13
92.9

1
7.1

14

14
100.0

0
0.0

14

9
3.4

258
96.6

267

204
84.3

38
15.7

242

z, ce/ci

5
16.1

26
83.9

31

35
97.2

1
2.7

36

0
0.0

316
100.0

316

149
56.4

115
43.6

264

18

27

45

49

1

50

9

574

583

353

153

506

Total

TA B L E 8 .

Educational differences in the realisation of intervocalic /d/ in Malaga
(source: adapted from the ALEA)
University

/0d/

/#d/

[d]

Male
∅ Total

[d]

Female
∅ Total

[d]

Male
∅

N

[d]

Male
∅ Total

8
80.0

2
20.0

10

8
80.0

2
20.0

10

32
31.7

69
68.3

101

43
44.3

54
55.7

97

2
28.6

5
71.4

7

4
57.1

3
42.9

7

3
2.8

106
97.2

109

1
1.1

92
98.9

93

10
58.8

7
41.2

17

12
70.6

5
29.4

17

35
16.7

175
83.3

210

44
23.2

146
76.8

190

TA B L E 9 .

Educational differences in the realisation of /ʧ/ in Malaga
(source: adapted from the ALEA)
Literate
Male

30

Illiterate

Illiterate
Female

Male

Male

[ʧ]

16

76.2

23

100.0

136

97.8

116

87.2

[ ʃ]

5

2.8

0

0.0

3

2.2

17

12.8

Total

21

23

139
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Before this contrast of results between dialect monographs and geolinguistic work, key questions about the emergence and development of the Andalusian intermediate variety remain unanswered. We really do not know whether
most of the phonological variables which currently shape this variety were absent from the speakers’ repertoire by the mid twentieth century and suddenly
and unexpectedly arose boosted by certain social and cultural changes or whet
her they had been developing – maybe since the old times – and, hence, they
were already observable in that same period as processes of socially conditioned
variation.
In the first case, we would be facing an example of a quick change from above,
perfectly analysable using data from spoken corpus since the last decade of the
20th century. Cross-sectional apparent-time analyses would then be appropriate and their results would probably match with data from dialect monographs.
In the second case, we would need more detailed re-analyses of the geolinguistic data and systematic comparison with current sociolinguistic results.
Longitudinal trend studies based on, let’s say, archaeological data would then
be desirable. Although a discussion about the exact nature of the latter sort of
data would be the subject of a whole paper, a brief outline is summarised in the
next paragraph.

ARCHEOLING
In addition to the well-known disparity of methods and theoretical assumptions between dialectology/geolinguistics and sociolinguistics – not to mention
again the underlying ideological perspectives involved – our retrospective attempt to identify clear traces of living sound changes in dialect monographs and
linguistic maps has come across a supplementary source of trouble. Subjective
assessments of dialect use meet the NORM speaker bias and make comparison
of present-day data with those derived from dialectological and geolinguistic
work a difficult task. Contemporary work on these traditional disciplines has
completely changed the situation. Outstanding results in both fields will make
things easier in the future. Nevertheless, now we have to cope with the Andalusian panorama as it is.
Re-analysis of geolinguistic and dialect research data, as well as gaining access to broadcast radio and television recordings and documentary films archives, would allow us to (1) scrutinise in real (though severely biased) time the
expansion across society of the currently ongoing changes and (2) explore also
the ideological lag affecting this kind of retrospective trajectories. Assessment of
selection criteria underlying NORM speakers in geolinguistics and traditional
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dialectology (i.e. the idea of a ‘genuine’ or ‘pure’ dialect) is an interesting way
of facing this particular issue.
Archeoling is an ongoing research project which intends to have access to
supplementary sources of spoken and written data allowing the possibility of
a comparison.5 Longitudinal trend studies on radio archive sources (see Van
de Velde, van Hout, Gerritsen 1996, 1997; Hernández-Campoy 2018), as well
as complementary written public and private documents (Hernández-Campoy,
Conde-Silvestre 2012), will provide comparative evidence for language change
and the history of the formation of the Andalusian intermediate variety.
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Geolingvistikos ir dialektologijos duomenų
patikimumo dilema atliekant sociolingvistikos
tyrimus. /θ/ skilimo Andalūzijos ispanų
kalboje atvejis
SAN T R AUK A
Kadangi geolingvistikos, dialektologijos ir šiuolaikinės sociolingvistikos teikiami duomenys vertinami remiantis labai skirtingomis kalbos ir visuomenės teorijomis, kyla dilema siekiant geolingvistinių ir monografinių tarmių duomenų pagrindu rekonstruoti besiformuojančios kalbos atmainos istoriją. Sociolingvistiniai duomenys yra pagrįsti sociologinėmis
prielaidomis apie imties sudarymą ir nuokrypį, bet jos nesuderinamos su tuo, ką suponuoja
geolingvistiniai ir dialektologiniai duomenys (Villena-Ponsoda 2010). Taigi, tiriamoji problema sietina su klausimu, kiek geolingvistiniai ir monografiniai tarmių duomenys yra patikimi,
siekiant retrospektyviai nustatyti tiriamos kalbos atmainos istoriją ir konkretų kalbos pokytį.
Dabar vykstantis viduriniosios miestiečių klasės kalbos atmainos, tarpinės tarp nacionalinės standartinės (Madrido) ir pietinių Andalūzijos ispanų kalbos atmainų, formavimasis yra suprantamas kaip kalbos panašėjimo į šiuo metu gyvuojantį prestižinį viduriniosios
klasės kalbos standartą pasekmė. Jos tradicinės pietietiškos tapatybės kaitos procesai vyksta
nuo šeštojo dešimtmečio vidurio ir artėja prie šiuolaikinių modernizacijos ir urbanizacijos
diktuojamų tapatybių (Regan 2017; Villena-Ponsoda, Vida-Castro 2017).
Pakartotinė geolingvistikos ir tarmių tyrimų duomenų analizė bei palyginimas su dabartiniais sociolingvistikos teikiamais rezultatais leistų, pirma, kruopščiai ištirti šiuo metu
vykstančių pokyčių paplitimą visuomenėje realiuoju laiku, antra, išnagrinėti ideologinį atsilikimą, turintį įtakos šio tipo retrospektyvinėms trajektorijoms.
Įteikta 2018 m. spalio 30 d.
JUAN-ANDRÉS V ILLENA-PONSODA
Universidad de Málaga
Campus de Teatinos, E-29071 Málaga, Spain
vum@uma.es
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GEOLINGUISTIC AND
SOCIOLINGUISTIC SITUATION
OF NORTHERN SAMOGITIANS
OF KRETINGA: DIALECTAL
AREA, USE OF THE DIALECT,
LINGUISTIC ATTITUDES
Šiaurės žemaičiai kretingiškiai geolingvistiniu
ir sociolingvistiniu požiūriu: plotas, tarmės
vartojimas, kalbinės nuostatos
A N NOTAT ION
The aim of this article is to highlight the parameters denoting the vitality level of linguistic and cultural identity of one dialectal community (namely, the Northern Samogi
tians of Kretinga) under the circumstances of increasing globalization and diglossia. In
accordance with the theoretical concept of geolinguistics as a dynamic dialectology, the domain classification proposed by Anton M. Hagen and the empirical material issues denoting
sociocultural identity of the subdialect are presented. The vitality and sociocultural distinction of the dialectal area is being sustained by various factors, three of which have the most
important role: sufficiently developed infrastructure, dialect use and attitudes based on the
value system of users of the dialect.
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Samogitian dialect, Northern Samogitians of Kretinga, stan
dard language, geolinguistics, sociolinguistics, domain, linguistic
attitude.
A NOTACI JA

Straipsnyje svarstoma, ar įmanomas vienu dialektu kalbančios bendruomenės kultūrinės ir kalbinės tapatybės tęstinumas globalizacijos ir diglosijos (dialekto ir bendrinės kalbos)
sąlygomis. Remiantis teorine geolingvistikos kaip dinamiškosios dialektologijos koncepcija,
Antono M. Hageno pasiūlyta domenų klasifikacija ir empirine medžiaga, pristatoma vienos
patarmės – šiaurės žemaičių kretingiškių – sociokultūrinės tapatybės problematika. Tarminės grupės gyvybingumą ir sociokultūrinę tapatybę lemia įvairūs veiksniai, bet ypač svarbūs
trys – pakankamai išvystyta infrastruktūra, tarmės vartojimas ir tarmės vartotojų vertybinės
nuostatos.
ES M IN I A I Ž O DŽI A I : žemaičių tarmė, šiaurės žemaičiai kretingiškiai, bendrinė kalba,
geolingvistika, sociolingvistika, domenas, kalbinės nuostatos.

1.

INTRODUCTION

Geographical mobility, urbanization and globalization inevitably lead to
contacts between dialects causing levelling and change of dialects. What is
more, standard languages in the modern world are representatives of the territorial wholeness and entirety of states. They are firmly established at the top
of the hierarchy of language varieties and serve as publicly accepted languages
for public administration. Language standardization ideology prevailing in most
European countries sustains a lower social value of dialects in comparison to
the standard language (Ramonienė (ed.) 2013). However, the examples from
Norway and some other countries tolerating dialects in various communicative
spaces have shown that it is possible to resist linguistic homogenisation and retain linguistic diversity by consciously nurturing linguistic tolerance and linguistic values (Jahr 1997, 2008).
At the end of the 20th century and in the beginning of the 21st century investigations of language variation evaluating linguistic, social and geographical parameters increased greatly worldwide. Various aspects of relationships between
dialectal and standard languages were investigated as well (Ferguson 1959; Haugen 1966; Labov 1972; Trugdill 1983; Hagen 1989; Auer, Hinskens 1996; Auer
2005, 2011; Edwards 2006, 2009, 2010).
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Currently, significant attention is being paid to linguistic variety in Lithua
nia. The use of dialectal and standard language has also drawn the interest of
researchers (Aliūkaitė 2008; Kliukienė 2013; Bakšienė 2015). Such aspects as
dialectal self-awareness and conscious/unconscious linguistic attitudes, overt
and covert prestige of dialects/standard language have received special attention
from some Lithuanian researchers (Venskienė 2008a, b; Aliūkaitė 2011; Vaicekauskienė, Sausverde 2012; Kačiuškienė 2012; Vaicekauskienė, Aliūkaitė 2013;
Kalėdienė 2013; Geržotaitė 2016; Vyniautaitė 2016).1
This article complements the research in language variation in Lithuania by
presenting a geo-sociolinguistic situation of one Samogitian subdialect, namely
the Northern Samogitians of Kretinga (further in the text – NSK).
The aim of this article is to highlight the parameters denoting the vitality
level of linguistic and cultural identity of one dialectal community. To this end,
the following aspects are taken into account: 1) the area in which the dialect is
being used, 2) the use of the dialect, and 3) linguistic attitudes towards verna
cular language.
The investigation presented in this article is based on the project Modern Research of Geolinguistics in Lithuania: The Optimisation of the Network and Interactive Spread of Dialectal Information which was implemented in Lithuania in
2011–2013.2 To examine the geolinguistic and sociolinguistic aspects of the
dialect, the methods of the project were applied.3 The questionnaires4 meeting
general sociolinguistic principles were used in order to reveal and record sociodemographic parameters. Geographical, social and cultural dimensions were
compiled out of the data about the speaker’s place of residence, age, education,
nationality, profession, spoken languages, language attitudes, and other information. The locality point questionnaire provided sociocultural heritage data
that allowed to determine the level of the region’s vitality.

1

A few innovative projects have already been implemented in Lithuania, e.g. Sociolinguistic map
of Lithuania: Cities and towns 2010–2012 (see results in two monographs: Ramonienė (ed.) 2010,
2013) and Modern research of geolinguistics in Lithuania: The optimisation of the network and interactive spread of dialectal information 2011–2013 (see results in the monograph: Mikulėnienė,
Meiliūnaitė (eds) 2014).

2

Global grant project No. VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-028. For more information, see www.tarmes.lt.

3

For more information about methodological issues, see Mikulėnienė, Meiliūnaitė (eds) 2014:
25–47.

4

For more information about the methodology for compiling questionnaires, see Mikulėnienė,
Meiliūnaitė (eds), 2014: 49–62.
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2.

DIALECTAL AREA

By referring to the traditional classification of Lithuanian dialects provided
in Lietuvių kalbos atlasas (Atlas of the Lithuanian Language), 35 dialectal points
were distinguished in the area of the NSK. Dialectal point is considered the
point with the largest population, greatest infrastructure, highest social prestige,
and most pronounced dialectal features. A dialectal point is not a single village/
community/town/city. It is composed of both central and peripheral localities
(Mikulėnienė 2013).
The authors of this article visited 35 dialectal points of the NSK. After collecting the data with the help of the questionnaire which was completed by all
the informants,5 they tried to examine whether the respondents from all three
age groups spoke the dialectal language in each dialectal point under investigation. The speaker questionnaire created according to the general principles of
sociolinguistics enabled the authors to reveal and record the sociodemographic parameters which exhibit the use of the dialect by all three age groups in all
dialectal points except for one named Serapnai which had physically become
extinct. However, considering the fact that the extinct point is surrounded by
vital dialectal points, the conclusion can be made that the territory of the use
of the subdialect has not substantially changed over the last fifty years. According to the primary data, nearly 11 per cent of dialectal points have disappeared
in Lithuania (Meiliūnaitė, Švambarytė-Valužienė 2014). Meanwhile, only 3 per
cent of dialectal points have become extinct on the territory of NSK.6
The investigation of each dialectal point was based on the sociolinguistic
point questionnaire7 (35 questionnaires in total) that allowed the authors to
confirm the real existence of dialectal points and to establish their differences in
respect of their vitality level. Having examined the dialectal points in respect of
their administrative status, economic, social and cultural infrastructure as well
as their localization regarding connection to urban areas, the following 5 groups
of dialectal points were singled out:
Strong dialectal points (23 in total) have several (or at least one) educational institutions, a cultural centre, a church, a library, shops/cafés/a market,
5

Sociolinguistic speaker questionnaire No. 3 included 22 questions, see Mikulėnienė, Meiliūnaitė
(eds) 2014: 381–384.

6

Consider the situation in 37 language points of Lietuvių kalbos atlasas (Atlas of the Lithuanian
Language) representing different dialects of Lithuania from western and eastern Aukštaitija (Highland) as well as southern and northern Žemaitija (Lowland) in Švambarytė-Valužienė 2014.

7

Sociolinguistic point questionnaire No. 2 including a set of thirteen questions, see Mikulėnienė,
Meiliūnaitė (eds) 2014: 378–380.
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community organizations; the dialectal point has the status of administrative
centre (188 Akas/Daugėda, 91 Darbnai, 218 Endriejãvas, 216 Gargžda/
Vžaičiai,  94 Gintalškė/Plãteliai, 92 Grūšlaukė,  286 Judrėnai, 90 Kalgraũžiai/
Laũkžemė, 154 Kálniškiai, 155 Karklnai, 152 Kretingà, 185 Lapia, 189 Me
dingnai, 125 Mišnai/Šatekiai, 156 Plùngė,  219 Rietãvas, 93 Salanta, 250;
Veivržėnai, 124 Stropẽliai/Klupėnai, 123 Ruginia/Katena, 39 Žemýtė/Lenkmai, 64 Vindekiai/Notnai, 122 Žibiniñkai/Rdaičiai8).
Dialectal points of medium strength (3 in total) have at least one educational institution, a library, a shop, but there is no cultural centre – its functions
are implemented and community members are consolidated by educational institutions (126 Babrungnai/Ddvyčiai, 61 Įpilts, 252 Žadvaina).
Weak dialectal points (2 in total): have no educational institutions, but
there are cultural centres, communities, shops and/or a market (153 Budria,
186 Šakinia/Tilvika).
Dialectal points in decay (6 in total) have no educational institutions,
cultural centres, churches, shops, or community organizations (217 Ántkoptis, 251 Matáičiai, 187 Mižukiai, 151 Pryšmañčiai, 63 Šauklia, 220 Ùžpeliai).
Dead points (1 in total): the point itself has already vanished, only the fields
are left (62 Serapnai).
The research of the traditional dialectal points under investigation showed
that the majority of dialectal points of the region in question (over 80 per cent)
are remarkably strong, vital, having preserved their traditional (or slightly shifted) centres from the geographic point of view. The main factor having determined the vitality/gradual displacement/decay of NSK dialectal points and/or
their centres is infrastructural changes. The main factors sustaining the sociocultural peculiarities of the dialect are such institutions as school, cultural centre, administrative status of a town, library, church, community organization,
shopping centre, public catering institutions, post office, etc. The administrative reorganization of small towns, settlements and villages implemented by
closing smaller schools, libraries, cultural centres, health care institutions and
moving them to larger administrative centres had a very negative impact on
the material and spiritual lives of communities, stimulated the processes of migration and other (psycho)social phenomena – unemployment, the loss of the
sense of community, alcoholism, to mention but a few.

8

The second position shows which center the dialectal point has shifted to. The numbering of localities is provided in Lietuvių kalbos atlasas (Atlas of the Lithuanian Language).
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3.

USE OF THE SUBDIALECT

Another question under investigation was: How do people from Kretinga
speak? What is the relationship between the dialect and the standard language?
Three generational categories were investigated: the younger generation (people under the age of 30), the middle generation (people aged 31–49 years) and
the senior generation (people aged 50 and older). A total number of informants
who were questioned and recorded in the study is 300: 69 per cent of them are
women (209 in total); men comprise 31 per cent (91 in total). The informants
from the elderly generation comprise 63 per cent (188 respondents); 20 per cent
(59) of the informants belong to the middle generation; the informants from
the younger generation account for 17 per cent (52). As a result, 300 speaker
questionnaires were completed and 350 hours of digital speech recordings from
34 residential points were made.
In speaker questionnaire No. 3 (questions 9, 10, 15–18) each informant was
asked which language – dialectal and/or standard one – he or she chooses to
communicate with their family members (with a spouse, children, grandchildren, parents, siblings and grandparents) or in public (in shops, various institutions, meetings, in church, with acquaintances/strangers, neighbours, etc.).9
To carry out the analysis of standard and dialectal language (further – SL and
DL respectively), the theory of domains proved to be a methodologically useful
framework for the research. Domain is understood as an extralinguistic category that alludes to activity rather than place, to a discursive situation rather than
mere language (for a more exhaustive description of a domain, see Aliūkaitė,
Valikonė 2012). Various researchers distinguish different domains; however, this
research employed the classification by Anton M. Hagen (1989). The author
distinguishes the following domains:
1) Instrumental public domains, such as public institutions, school, religion,
conversations with strangers.
2) Solidarity domains, such as neighbours, friends, colleagues.
3) Separate domains (family).
Researchers claim that the language of domains is a direct reference to the
language vitality rate. Daiva Aliūkaitė emphasizes that considering SL and DL
from the perspective of domains they refer to, a completely different value is
attributed to the category of domain loss. The distribution of language varieties,
as distinct from the use of different languages in bilingual or multilingual communities, is less likely to cause harm to the language as a communicative unit
9
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important for self-realization and identity of a particular ethnic community. On
the other hand, as far as the maintenance of the dialectal language is concerned,
the loss of, let’s say, home domain is a reference to the loss of the dialect. Furthermore, the scheme of SL and DL distribution shows the ideological value
of SL and DL in social context and the like (Aliūkaitė, Valikonė 2012: 9–10).
Thus, with regard to the classification of domains proposed by Anton Hagen,
the following results of DL and SL distribution are presented below.
It should be emphasized that for this research the answers of the respondents
reflecting their opinion were analysed, while the objective observation was not
applied. The question of how much these answers reflect the real situation of
the dialect use remains open. However, they clearly show conscious attitudes
towards the dialect use.
3.1.

Separate domain (family)

Dialectal language. Eighty one per cent of the informants use their dialect
to talk to all family members (244 in total). Of them, 85 per cent belong to the
elderly generation (159 informants); 80 per cent belong to the middle generation (47 informants), and 67 per cent belong to the younger generation (35 respondents) (see Diagram 1).
Dialect versus standard. Eighteen per cent of the informants use both the
standard language and the dialect to communicate with some of their family
members (51 informants). Fourteen per cent of the respondents belong to the
elderly generation (26 in total); 17 per cent belong to the middle generation
(10 respondents), and 29 per cent of all the informants are representatives of the
younger generation (15 informants).
For example, the representatives of the elderly and middle generation use
the dialect while communicating with all the members of their family, whereas
the standard language is used for communication with children, especially with
grandchildren. The representatives of the younger generation use their dialect
for communication with their grandparents, mother or father only. Meanwhile,
they use the standard language for communication with their siblings. Seve
ral informants from the middle or younger generation note that they speak the
standard language while talking to their children so that they could learn the
standard language better (in this case, both spouses of the family are Samogitian). In other cases, families whose members belong to different generations
use SL and DL alternately; only the standard language is used for communication with some family members if one of the spouses is a representative of a
different dialect/language.
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D I AG R A M 1 .

Separate domain. Distribution of language code

Standard language. Only 5 informants (1 per cent in total) use the standard language at home, 1 of whom belongs to the elderly generation (the informant with higher education); 2 informants belong to the middle generation, and
2 respondents are the representatives of the younger generation (see Diagram 1).
3.2.

Solidarity domain (neighbours, friends,
colleagues)

Dialectal language. Eighty per cent of all the respondents (241 in total)
use only the dialect to communicate with their neighbours, friends, and colleagues. Eighty eight per cent of the respondents belong to the elderly generation (166 in total); 75 per cent of the informants belong to the middle generation (44 in total), and 54 per cent of the respondents are representatives of the
younger generation (28 informants) (see Diagram 2).
Dialect versus standard language. Both the standard language and the
dialect are used by 16 per cent (47 in total) of the respondents to communicate
with their neighbours. The standard language and the dialect are used alternately
by 12 per cent of the respondents from the elderly generation (19 in total); the
respondents from the middle generation comprise 29 per cent (15 respondents),
and 17 per cent of the informants belong to the younger generation (9 in total).
The Samogitians of Kretinga use their dialect to speak to the oldest and elderly generation, whereas the standard language is used for communication
with the younger generation. Most commonly, the choice of the respondents
belonging to the elderly and oldest generation to use the standard language
when speaking to the children of neighbours and youth is determined by their
professions (such as teachers, priests, librarians); however, for communication
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with their neighbours who belong to the oldest and younger generation the respondents use their dialectal language. The respondents from slightly larger settlements (Kretingà, Gargžda, Darbnai, Lenkmai) claim to use either dialectal
or standard language for communication with their neighbours depending on
which language or dialect the neighbours prefer to use.

D I AG R A M 2 .

Solidarity domain. Distribution of language code

Standard language. Only 4 per cent of the respondents (11 in total) use
the standard language to communicate with their neighbours. There are no respondents from the elderly generation who speak only the standard language.
The standard language is used exclusively by 3 per cent of the middle generation
(2 in total) and 17 per cent of the younger generation (9 in total).
3.3.

Instrumental domain (encompassing public
institutions, religion, school, conversations with
strangers)

Dialectal language. In the instrumental domain 42 per cent of the respondents use the dialectal language (see Diagram 3). More than half of all the informants (58 per cent, 108 out of 188) who belong to the elderly generation
use the dialectal language. One fifth of the respondents (20 per cent, 12 out of
59) belong to the middle generation; only 6 per cent are representatives of the
younger generation (3 out of 52).
Dialect versus standard. Approximately half of all the informants of NSK
(52 per cent, 156 in total) tend to shift their linguistic code in the instrumental domain. More than one third (40 per cent, 74 in total) of the elderly infor
mants from Kretinga use both DL and SL alternately, preferring the dialect
more frequently. The respondents from the middle generation usually use both
Straipsniai / Articles
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linguistic codes – 75 per cent of such informants (44 out of 59) were registered.
Meanwhile, 73 per cent of the informants from the younger generation alternate
between DL and SL (38 out of 52).

D I AG R A M 3 .

Instrumental domain. Distribution of language code

Standard language. Six per cent of the respondents (18 in total) speak the
standard language only. It is mostly the young generation (21 per cent, 11 out
of 52) who uses the standard language in public institutions or to communicate
with strangers. The respondents from the middle generation speaking standard
language only comprise 5 per cent (3 out of 59). It is very uncommon for the
elderly generation (2 per cent, 4 respondents out of 188) to speak the standard
language only.
The distribution of language varieties in the instrumental domain is closely
related to ideology: the preference for the dialectal language is conscious, based
upon the values of the speaker. For example, meetings in Klupėnai Municipality
proceed in Samogitian which is used in a substantial part of cultural events as well.
It stands to reason that the standard language prevails in the educational domain.
4.

LINGUISTIC ATTITUDES

The preference for a different variety of language in various spheres (see
Chapter 3) is determined by linguistic attitudes and value position of the informants. Speaker questionnaire No. 3 (questions 18–21) used in this research
intended to reveal the respondents’ attitude towards communication in verna
cular language, the texts written in dialectal language, and the people speaking
the dialect. Each respondent was asked which linguistic code they would choose
for communication with their relatives and acquaintances in the private/public
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space, with unknown people in their homeland and outside it, which linguistic
variety should be used on the radio or TV; how letters and SMS to relatives and
acquaintances, publicist and fiction texts should/could be written, etc. The aim
of question No. 21 of the questionnaire was to reveal how a person speaking the
dialect is regarded (positively or negatively): the questionnaire included such
descriptive key words as a countryman, poorly educated, of senior age, respectful
of a native dialect, having patriotic feelings.
The research revealed positive attitudes towards dialectal language which predominate in all generations of the respondents from the Northern Samogitia of
Kretinga (nearly 80 per cent of the informants): a person speaking Samogitian
is regarded as paying respect to his/her dialect, as a patriot of his/her own land
and, eventually, as a free person. The most positive attitudes towards dialectal
language were expressed by the respondents having high or higher education.
People who do not use Samogitian are viewed negatively – they are considered
neither close nor sincere.10
The representatives of the senior generation acknowledge that they speak
as they have been used to, since the Samogitian language is the only one they
know. The cases of negative evaluation of dialectal speech are very rare, some
of which include remarks about the vernacular speech being “plain, rough language, not suitable for communication; the dialect is used by non-educated
people or those living in the countryside”.
Such high prestige attributed to the dialect raises hope that it will remain vital and will persist in the future.
The majority of the respondents (nearly 70 per cent) have a positive approach
to the texts written in the Samogitian dialect. The publication of Samogitian
fiction works, dialectal dictionaries, and different genres of folklore, jokes, and
short ethnographic stories are regarded very positively. Advertisements, invitations to ethnocultural events, the names of various objects written in the dialect are viewed positively. The respondents were more doubtful about the use of
dialectal language for political or economic issues. Almost all the respondents
noted that texts written in dialectal language are much more difficult to read,
so they suggested “writing in a simple manner”, that is, write as you hear. Only
several respondents, mainly teachers, proposed to teach the young generation
the basics of Samogitian writing.
10

Similar results were found by other researchers as well; consider the analysis of dialects in the
urban environment provided by Regina Kliukienė: “[…] for 64 per cent of the respondents, the
Samogitian dialect is most common and most acceptable. […] The beauty of the Samogitian dialect is equaled to simplicity, transparency, even to the gentle and pleasant language, which is being
used to talk to pleasant people” (Kliukienė 2013: 91–101).

Straipsniai / Articles

47

DALIA PAKALNIŠKIENĖ, JŪR ATĖ LUBIENĖ

More than half of all the respondents from the younger generation (more frequently men) declare that they write SMS and emails in their native Samogitian
dialect of Kretinga. Usually, such communication takes place between peers,
people of the same or similar age; it is less common in communication with the
generation of parents. According to the respondents, they write “in a simple
manner”, “with no rules”, “as they hear”. Such a practice is very common in
the area covering the northern part of Samogitians of Kretinga (namely, Lenkmai, Šauklia, Darbnai, Įpilts, Gršlaukė, Salanta, Klupėnai, Gintalškė,
Plùngė and other locations).
5.

CONCLUSIONS

1. The territory of the subdialect has not changed significantly over the last
fifty years. The majority of dialectal points in the region in question (over
80 per cent) are remarkably strong, vital, having preserved their traditional
(or slightly shifted) centres from the geographic point of view. The continuity of dialectal and sociocultural identity depends on the changes in
the infrastructure of NSK: the processes of administrative reorganization
of small towns, settlements and villages involving the closure of smaller
schools, libraries, cultural centres, healthcare institutions and their transfer
to larger administrative centres had a negative impact on the material and
spiritual lives of communities.
2. The use of the subdialect in all domains raises hope that the linguistic and
sociocultural identity of the subdialect users will not cease to be important
in the future. The situation in different domains differs significantly, however. The generational category is also of great importance for the distribution of dialectal language.
2.1. Dialectal language prevails in separate and solidarity domains: about
80 per cent of the informants use the dialect to talk with their family
members, neighbours, and friends, while the use of the subdialect in
the instrumental domain comprises only 40 per cent.
2.2. A relatively small part of Samogitians, less than 20 per cent, shift their
language code in separate and solidarity domains, while more than half
of all the respondents, about 52 per cent, use the dialect and the standard language in the instrumental domain alternately.
2.3. Only a few informants, mostly the representatives of the younger generation, use the standard language in all domains, the instrumental domain in particular.
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3. The positive attitude towards the dialectal language can be further strengthened by the attitudes expressed by the respondents from all age groups: a
person speaking Samogitian respects his/her dialect; he/she has a strong
sense of patriotism for his/her land, and he/she is a free person. A positive
approach to the texts written in the Samogitian dialect, especially to ones
in the Internet domain (SMS, emails, and facebook), expands and enlarges
the possibilities for dialect use. The so called dialectal cyberlanguage used
by the youngest generation can provide opportunities to preserve the dialect and identity of the dialect users.
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Šiaurės žemaičiai kretingiškiai geolingvistiniu
ir sociolingvistiniu požiūriu: plotas, tarmės
vartojimas, kalbinės nuostatos
SAN T R AUK A
Straipsnyje svarstoma, ar įmanomas vienu dialektu kalbančios bendruomenės kultūrinės ir kalbinės tapatybės tęstinumas globalizacijos ir diglosijos (dialekto ir bendrinės kalbos)
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sąlygomis. Remiantis teorine geolingvistikos kaip dinamiškosios dialektologijos koncepcija,
Antono M. Hageno pasiūlyta domenų klasifikacija ir empirine projekto Šiuolaikiniai geolingvistikos tyrimai Lietuvoje: punktų tinklo optimizacija ir interaktyvioji tarminės informacijos
sklaida (2011–2013) medžiaga, pristatoma vienos patarmės – šiaurės žemaičių kretingiškių
sociokultūrinės tapatybės problematika. Tarminės grupės gyvybingumą ir sociokultūrinę
tapatybę lemia įvairūs veiksniai, o ypač svarbūs trys: pakankamai išvystyta infrastruktūra,
tarmės vartojimas ir tarmės vartotojų vertybinės nuostatos.
Dabartiniai šiaurės žemaičių kretingiškių tarminiai punktai infrastruktūros požiūriu yra
nevienodi: vieni yra stiprūs, kiti vidutinio stiprumo, silpni arba nykstantys. Didžioji dalis
kretingiškių tarminių punktų (per 80 proc.) yra stiprūs, gyvybingi, jų centrai išsaugoti tradiciniai ar kiek pasislinkę. Punktų silpnėjimui ir nykimui daugiausia įtakos turėjo mokyklų,
kultūros centrų, bibliotekų centralizavimas.
Tarmė vartojama visose srityse, ypač gausiai – izoliuotajame (namų) ir solidarumo domenuose: apie 80 procentų pateikėjų kalba tarmiškai su šeimos nariais, kaimynais, draugais,
pažįstamais. Instrumentiniame, arba viešajame, domene tarmės vartojimas sumažėja perpus – tesiekia 40 procentų. Maždaug penktadalis informantų keičia kalbinį kodą, t. y. kalba
bendrine kalba, izoliuotajame ir solidarumo domene, o viešojoje erdvėje bendrinę kalbą
renkasi net pusė žemaičių, ypač vidurinės ir jaunesniosios kartos (per 70 proc. abiejose amžiaus grupėse) atstovai.
Tik bendrine kalba su šeimos nariais, artimaisiais bendraujama retai. Maždaug penktadalis jaunesniosios kartos atstovų (apie 20 proc.) kalba bendrine kalba solidarumo ir instrumentiniame domenuose.
Tyrimo metu nustatyta, kad tarp visų šiaurės žemaičių kretingiškių kartų respondentų
grupių dominuoja sąmoningos nuostatos tarminio kalbėjimo atžvilgiu (apie 80 proc.): žemaitiškai kalbantis žmogus gerbia savo tarmę, yra savo krašto patriotas, laisvas žmogus. Pozityvus rašytinės tarmės vertinimas ir jos vartojimas, ypač internetinėje erdvėje, teikia naujų
galimybių išlikti ir gyvuoti tarmei bei jos vartotojų tapatybei.
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Un iver s it y of Ni iga t a P r efe c t u r e, Ja p a n
F I E L D OF R E S E A RCH: dialect geography.

RECONSIDERING THE CHANGE
OF VERBAL CONJUGATION
SYSTEMS IN TOKUNOSHIMA
DIALECTS: THE PROHIBITIVE
FORM AS ANOTHER PROOF
Veiksmažodžio asmenavimo sistemų kaita
Tokunošimos tarmėse: draudimą reiškianti
forma kaip dar vienas įrodymas
A N NOTAT ION
The author was involved in the analysis of verbal conjugation system of a Tokunoshima

dialect, which belongs to Ryukyu dialects of Japanese language. The study is part of the

research of making a dialect dictionary in Tokunoshima. Fukushima (2017) discussed the

reorganization of verbal conjugation systems in the dialects on the Tokunoshima Island, by
comparing two local systems and examining geographical distributions of a particular verb

form. The adverbial form was used as a key to show the on-going change. In this paper, the

prohibitive form is used as another proof to show the variation on the island and to describe

the reorganization of verbal conjugation systems in the dialects. The reorganization process

of verbal conjugation systems in Tokunoshima is illustrated by using linguistic maps with

a focus on the prohibitive form as well as the adverbial form. The newly drawn maps based

on the 1977 Okamura survey data show clearly demarcated distributions, which demonstrate that the forms with a vowel-ending verb stem are older than those with an r-ending

verb stem.

K EY WOR DS :

change of systems, verbal conjugation, Ryukyu dialects, prohibitive form, dialect maps.
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A NOTACI JA
Straipsnio autorė dalyvavo atliekant japonų kalbos Riūkiū tarmėms priklausančios
Tokunošimos tarmės veiksmažodžio asmenavimo sistemos analizę. Šis darbas – su Tokunošimos tarmės žodyno rengimu susijusio tyrimo dalis. 2017 m. autorė aptarė Tokunošimos
salos tarmių veiksmažodžio asmenavimo sistemos kaitą: lygino dvi vietines sistemas ir ištyrė geografinį vienos konkrečios veiksmažodžio formos paplitimą. Parodyti pokyčius buvo
siekiama remiantis prieveiksmine forma. Šiame straipsnyje kaip dar vienas įrodymas pasitelkiama draudimą reiškianti forma – ja siekiama atskleisti kalbos įvairovę saloje ir aprašyti
tarmėse vykstančią veiksmažodžio asmenavimo sistemų kaitą. Tokunošimos veiksmažodžio
asmenavimo sistemų kaitos procesas iliustruojamas lingvistiniais žemėlapiais, dėmesys sutelkiamas į draudimą reiškiančią formą ir prieveiksminę formą. 1977 m. Okamuros tyrimo
duomenų pagrindu iš naujo sudaryti žemėlapiai atskleidžia akivaizdų geografinį pasiskirstymą, kuris rodo, kad balse besibaigiančių veiksmažodžio kamienų formos yra senesnės nei
r besibaigiančio veiksmažodžio kamieno formos.
ES M IN I A I Ž O DŽI A I : sistemų kaita, veiksmažodžio asmenavimas, Riūkiū tarmės, draudimą reiškianti forma, tarmių žemėlapiai.

1.

INTRODUCTION: THE CHANGE
IN VERBAL CONJUGATION SYSTEM

The author reported on the change of verbal conjugation systems in Tokunoshima dialects with the focus on the adverbial form (Fukushima 2017). The
present paper asserts that the prohibitive form is also involved in the change.
Tokunoshima is an island in the Ryukyu Archipelago (see Figure 1) and
the author has been involved in the analysis of the verbal conjugation system
of Asama dialect on the island. This is part of the research for making a dialect dictionary (Sawaki, Fukushima, Nakajima 2003, 2006, 2012; Fukushima
2010).1 The survey of dialects of elderly informants at Asama and Inutabu (see
Figure 1) revealed that they have different verbal conjugation patterns. The verbal conjugation system of Asama dialect consists of three conjugation patterns:
regular conjugation I (consonant-ending verb stem type), regular conjugation
II (vowel-ending verb stem type), and irregular conjugation (see Table 1), while the verbal conjugation system of Inutabu dialect consists of two conjugation
patterns: regular conjugation (consonant-ending verb stem type) and irregular
conjugation (see Table 2). Based on the comparison of conjugation patterns of
1
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Standard Japanese and the two dialects, it is considered that the verbs of regular
conjugation II are being incorporated into regular conjugation I (see Table 3).

FIG U R E 1 .

TA B L E 1 .

Surveyed area and localities

Verbal conjugation patterns of Asama dialect in Tokunoshima

Equivalent
Standard
Japanese

basic
stem
(BS)

fused
stem
(FS)

Headword

Main conjugation forms

FS + ui

BS + i

BS + aN

ES + I

’asIbjui

’asIbi:

’asIbaN

’asI:dI

najui

nai

naraN

na:tI

euphonic -jui form
stem
(ES)

Regular Conjugation I (Consonant-ending stem)

adverbial
form

negative -te form
form
(euphonic
form)

asobu ‘play’

’asIb-

’asIbj-

’asId-

Kik-

Kikj-

Kicj-

naru ‘become’

nar-

naj-

nat-

okiru ‘wake up’ ’wI:-

’wI:j-

’wI:t-

’wI:jui

’wI:

’wI:raN

’wI:tI

suru ‘do’

sj-

sj-

sjui

sI:

sjaN

sjI:

kiku ‘hear’

Kikjui

Regular Conjugation II (Vowel-ending stem)
Irregular Conjugation
s-/sj–
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TA B L E 2 .

Verbal conjugation patterns of Inutabu dialect in Tokunoshima
basic
stem
(BS)

Equivalent
Standard
Japanese

Headword

Main conjugation forms

FS + ui

BS + i

BS + aN

ES + I

’asIbjuri

’asIbi

’asIbaN

’asIdI

najuri

nari

naraN

na:tI

euphonic -jui form
stem
(ES)

fused
stem
(FS)

Regular Conjugation (Consonant-ending stem)

adverbial
form

negative -te form
form
(euphonic
form)

asobu ‘play’

’asIb-

’asIbj-

’asId-

Kik-

Kikj-

Kicj-

naru ‘become’

na -

narj-

nat-

okiru ‘wake up’ ’wI:r-

’wI:rj-

’wI:t-

’wI:rjuri

’wI:ri

’wI:raN

’wI:tI

suru ‘do’

sj-

sj-

sjui

sji:

sjaN

sji:

kiku ‘hear’

Irregular Conjugation
s-/sj

Kikjuri

Kiki

KikjaN

KicjI

I, E: central vowels [ï], [ë]; ’: glottal stop [ʔ]; K: glottalizedk [k’]; and N: syllabic nasal

TA B L E 3 .

Verb groups and conjugation patterns: Incorporation of regular II into regular I
Standard Japanese

naru ‘become’
kiru ‘wear’
ikiru ‘live’

okiru ‘wake up’

deru‘ go out’

Asama dialect

Inutabu dialect

conjugation adverbial conjugation adverbial conjugation adverbial
pattern
form
pattern
form
pattern
form
Regular I
Regular II
Regular II
Regular II
Regular II

nari

Regular I

ki

Regular I

oki

Regular II

iki

de

Regular I
Regular II

nai

Regular (I)

KirI:

Regular (I)

’wI:

Regular (I)

’ikiri:

Regular (I)

’izjI:

Regular (I)

nari

Kiri

’ikiri

’wI:ri

’izjiri

Regular I: -r ending stem verbs adverbial form: -r ending stem + i

Regular II: verb ending stem verbs adverbial form: vowel-ending stem

The change from regular conjugation pattern II to regular conjugation pattern I led to the change of systems. Asama dialect has an in-between system,
compared with the standard language and Inutabu dialect. What is actually
happening in this process is the addition of the form -ri to the original adverbial
form. Thus, the expansion of this -ri added form shown below was the focus of
Fukushima (2017).
’wI:>’wI:ri		
an adverbial form of okiru ‘wake up’
’izjI:,’izji:>’izjiri
an adverbial form of deru ‘go out’
The prohibitive form is introduced as another proof to explain the change of
systems in this paper.
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2.

HISTORY OF VERBAL CONJUGATION SYSTEM IN JAPANESE DIALECTS

Kobayashi (2004: 540) summarized the changes in verbal conjugation system
in the particular verb group including okiru ‘wake up’ by examining the data
of Japanese dialects. The changes have three stages. On the first stage, there are
two vowel grades such as oku- or oki- in the vowel ending verb stem. This stage was observed in Classical Japanese and is observed in Kyushu dialects still
now. On the second stage, there is just one vowel grade oki- in the vowel end
ing verb stem. This stage is observed in Standard Japanese. On the third stage,
there emerges the -r ending verb stem okir-. This stage is observed in many
Japanese dialects.
The end-forms okiru and okuru and the attributive forms okiru and okuru are
the oldest type of forms with the -r ending stem, which are used in Standard Japanese and most dialects. In addition, there are many forms with the -r ending
stem: negative forms okira-, okera-, okirja-, and okerja-, causative forms okiraand okera-, volitional forms okiro- and okira-, hypothetical forms okire-, okereand okure-, and imperative forms okiro, okire, okero, and okere (Kobayashi 2004:
543, 545). However, the use of okiri as an adverbial form is rare. This -ri added
form okiri is used in Tokunoshima. There are also prohibitive forms, okiruna
and its variants, which are discussed later in this paper.
3.

ADVERBIAL FORMS: GEOGRAPHICAL
VARIATION IN RYUKYU DIALECTS
AND GENERATIONAL CHANGES IN
TOKUNOSHIMA

According to the map of adverbial forms of okiru ‘wake up’ based on the data
from Nakamoto (1988) (see Figure 2; Fukushima 2017), the -ri added adverbial verb forms (black circles) are found in a part of Northern Ryukyu including
Main Island of Okinawa, but not in Southern Ryukyu. The traditional verb
forms without -ri (grey squares) are used in a part of Northern Ryukyu and
Southern Ryukyu. This geographical distribution confirms that the -ri added
adverbial verb forms are new.
Based on the data from different generations in Tokunoshima, the generational changes occurring on the island are shown (see Figure 3; Fukushima 2017).
The data include previous publications, Hirayama (ed.) (1966) and Nakamoto
(1988), and recent surveys by Fukushima in 2012–2015 and Sawaki et al. in
Straipsniai / Articles
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2012–2013 (see Figure 3). Traditional forms are expressed by grey squares and
-ri added forms by black circles. The changes had occurred before the 1960s and
have almost completed now. The expansion might have started from the southern town of Isen on the island. The recent survey of middle-aged informants
shows that only three out of 40 informants maintained the traditional form without -ri.

Adverbial forms of okiru
‘wake up’ from Nakamoto (1988)
FIG U R E 2 .

4.

Generational changes of adverbial
forms shown by various data
F IGUR E 3.

THE VARIATION OF ADVERBIAL AND
PROHIBITIVE FORMS IN TOKUNOSHIMA
DIALECTS

Geolinguistic data of elderly informants surveyed by a native-speaking dialectologist, Takahiro Okamura, in 1977 included the regional data of adverbial
and prohibitive forms. The linguistic maps drawn from the Okamura data show
a clearly demarcated variation with 52 localities all over the island.2

2
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Figure 4, 5, and 6 were made using SEAL version 618J developed by Fukushima and Fukushima.
The Okamura survey data are important because the surveyed area includes the northern part of
the island which was not surveyed in Hirayama (ed.) (1966) and Nakamoto (1988).
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In the map of adverbial forms (see Figure 4), the forms with a vowel-ending
verb stem (black squares) are located at separate areas while the forms with an
r-ending verb stem (white circles) are covering up the island. Thus, the forms
with a vowel-ending verb stem are older than those with an r-ending verb stem.
The interpretation made in the section above is confirmed.
In the map of prohibitive forms (see Figure 5), the regional variation looks
similar although the area of a vowel-ending verb stem (black squares) is larger,
compared with that of an r-ending verb stem in Figure 4. Thus, the change in
the adverbial forms is a bit advanced, compared with that of prohibitive forms.

FIG U R E 4 .

Adverbial forms from 1977 Okamura survey

Prohibitive forms from 1977
Okamura survey
FIG U R E 5 .

Prohibitive forms (detailed) from
1977 Okamura survey
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TA B L E 4 .

Prohibitive forms used at present

Vowel ending verb stem
r-ending verb stem 1

ASAMA

*’wI:na
‘wINna

r-ending verb stem 2
Fused stem

‘wI:juNna

INUTABU

’wI:rina
‘wI:riNna

*’wI:runa
‘wI:ruNna

‘wI:rjuNna

In the map of prohibitive forms (detailed) (see Figure 6), the distribution of
particular forms is shown, which is useful to interpret the course of change. The
forms used at present in Asama and Inutabu are shown in Table 4 (investigated
by the author). The following course of change is obtained through the interpretation of Figure 6 and Table 4.

FIG U R E 7 .
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Vowel ending
r-ending
r-ending
verb stem
verb stem 1
verb stem 2
’ｗI:na
→
’ｗI:rina
→ ’ｗI:runa
↓		
↓		
↓
’ｗINna
’ｗI:riNna
’ｗI:ruNna
↓		
↓		
Fused stem			
’ｗI:juNna
’ｗI:rjuNna
Thus, the form with a vowel ending verb stem is older than that with an r-ending verb stem. This is also confirmed by Figure 7, the map of prohibitive forms
in Ryukyu dialects based on the data from Nakamoto (1998).
5.

CONCLUSIONS

The ongoing change of verbal conjugation systems in Tokunoshima is part of
the trend to reorganize the verb conjugation systems in Japanese dialects. This
paper introduces the newly drawn linguistic maps based on the 1977 Okamura
survey and claims that there is another poof for the change, which is the prohibitive form. The maps of the adverbial form and the prohibitive form show
similar distributions in which the forms with an r-ending verb stem are covering up the island while the forms with a vowel-ending verb stem are left separated on the island. Thus, the forms with a vowel-ending verb stem are older
than those with an r-ending verb stem. This interpretation works well with the
distributions of Ryukyu dialects as well as the history of the Japanese language.
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Veiksmažodžio asmenavimo sistemų kaita
Tokunošimos tarmėse: draudimą reiškianti
forma kaip dar vienas įrodymas
SAN T R AUK A
Straipsnyje aptariamas tarmės geografijos tyrimas, prasidėjęs nuo morfologinės veiksmažodžio asmenavimo sistemų analizės Riūkiū archipelago Tokunošimos saloje. Tyrimo
tikslas – ištirti Tokunošimos veiksmažodžio asmenavimo sistemoje vykstantį kaitos procesą.
Ši kaita rodo polinkį pertvarkyti japonų tarmių veiksmažodžio asmenavimo sistemas. Dviejų vietinių sistemų palyginimas atskleidė, kad šios kaitos dalis buvo naujovė, susijusi su
prieveiksminėmis formomis, konkrečiai su -ri pridėjimu prie originalios formos, o skirtingų
duomenų pagrindu sudaryti lingvistiniai žemėlapiai atskleidė istorinius pokyčius ir kartų
lemiamą kaitą (Fukushima 2017). Šiame straipsnyje pateikiami 1977 m. Okamuros tyrimo
pagrindu iš naujo nubraižyti lingvistiniai žemėlapiai ir teigiama, kad draudimą reiškianti
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forma yra dar vienas kaitos įrodymas. Prieveiksminės formos ir draudimą reiškiančios formos žemėlapiai atskleidžia panašų geografinį pasiskirstymą: formos su r besibaigiančiu
veiksmažodžio kamienu dengia visą salą, o formos su balse besibaigiančiu veiksmažodžio
kamienu užima pavienius salos plotelius. Taigi, formos su balse besibaigiančiu veiksmažodžio kamienu yra senesnės nei formos su r besibaigiančiu veiksmažodžio kamienu. Ši išvada
dera su Riūkiū tarmių pasiskirstymu bei japonų kalbos istorija.

Įteikta 2018 m. lapkričio 14 d.
CH ITSUKO FUK USH IM A
University of Niigata Prefecture
471 Ebigase, Higashi-ku, Niigata, Niigata 950-8680, Japan
chitsuko@unii.ac.jp
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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 : senosios ir dabartinės lietuvių
kalbos sintaksė, semantika ir pragmatika, Lietuvos kultūros ir
bažnytinių tekstų istorija.

ŽEMAITIŠKOS TAPATYBĖS
RAIŠKA: DĖLIONĖ IŠ
KRETINGOS TARMĖS ŽODYNO
(2011) PAVYZDŽIŲ
nàẹišvsk žemãiti ẹš kọntrbê /
vọ‿bûs kas‿nabvẹ tukârt // KTŽ, p. 459

Expression of Samogitian Identity: Putting
Together the Examples from Kretinga Dialect
Dictionary (2011) into a Single Picture
Better don‘t make a Samogitian lose patience /
or else things will turn out the way you would never expect // KTŽ, p. 459

A NOTACI JA
Visaip tie žemaičiai yra vertinami: ir užsispyrę, ir nekalbūs, ir nepaslankūs, ir nemandagūs... Bet niekas taip gerai žmogaus būdo neišduoda kaip jo paties kalba. Ne vien tai, ką jis
sako apie save ir kitus, bet ir kaip tai pasako. Turimas galvoje ne tik mandagumas, bet ir pati
formuluotė. Pats kalbantysis to savo pasakymo išskirtinumo gali net nejausti. Kiek lengviau
jį atpažinti užšaldytą rašte. Nemažai žemaičių šnekamosios kalbos perliukų suguldyta į Juozo Aleksandravičiaus Kretingos tarmės žodyną. Remiantis šio žodyno teikiamais duomenimis, straipsnyje stengiamasi parodyti, kaip žemaičiams kalbantis skleidžiasi jų požiūris į patį
save ir kitus, įvairius gyvenimo tarpsnius, supančią aplinką, galimybę būti vienam ir kartu
su kitais, mėginant sutarti ir susitarti.
ES M IN I A I Ž O DŽI A I : žemaičiai, tapatybė, autentiškumas, dialogiškumas, vertybės, įsipareigojimai, emocijos.
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Žemaitiškos tapatybės raiška:
dėlionė iš Kretingos tarmės žodyno (2011) pavyzdžių
A N NOTAT ION
Samogitians are viewed differently: as stubborn, silent, sluggish, even impolite… But
there is nothing that can better show a person’s character than his/her language. Not only
what a person says about him/herself and others but also how he/she says it. Not only from
the perspective of politeness but also wording. The speaker may sometimes not even feel the
exceptionality of his/her utterance. It is a bit easier to recognise it when it is frozen in writing. A number of gems of spoken Samogitian can be found in the Kretinga Dialect Dictio
nary by Juozas Aleksandravičius. Based on the data provided by this dictionary, the article
attempts to show how the Samogitian attitude towards themselves and others, various stages
of life, the surrounding environment and the possibility to be alone and to be together with
others by trying to get along and to agree unfolds itself while speaking.
K E Y WOR DS : Samogitians, identity, authenticity, dialogicity, ethics, commitments, emotions.

ĮVADAS
Asmens žemaitiškumo atpažinimas kitos etninės (lietuvių ir ne vien tik jų)
grupės asmeniui gali būti įspėjamasis ženklas. Suprask, žmogau, jei prieš tave
žemaitis ar žemaitė – lengvo bendravimo su juo ar ja gali nesitikėti. Ar iš tikrųjų tie žemaičiai ir žemaitės taip ryškiai išsiskiria iš kitų Lietuvos etninių grupių
atstovų? Kodėl jie gali būti atpažįstami kaip žemaičiai net ir tuomet, kai patys
žemaitiškosios tapatybės būdami ne Žemaitijoje ar ne su žemaičiais nedeklaruoja? Pavyzdžiui, jei sugeba puikiai kalbėti bendrine lietuvių kalba1, o savo žemaitiškumo net nelaiko išskirtinumu?
Dažniausiai įsivaizduojama, kad žemaitiškumas yra susijęs su keistu mąstymu2 ir grubiu kalbėjimu, iš dalies nulemtu žemaitiškosios kalbos fonologijos3
bei keistų žodžių ir ypač skolinių (slavizmų ir germanizmų) gausos. Internete
nesunku rasti tokį grubumą ir keistumą mėginančių skoliniais iliustruoti žodynėlių (Kalniuvienė, par., 2007–2008; Skouds 2018) ir anekdotų rinkinių (Žemaitėškė anekdotā 2018).. Žinoma, esama ir rimtesnių pokalbių, perspėjančių
1

Apie tokio sugebėjimo išsiugdymo sunkumus ir tarmės įtaką, galinčią pasireikšti žemaičiui kalbant
bendrine lietuvių kalba, žr.: Grinaveckis 1973: 31–35; Zinkevičius 1994: 126–131.

2

Silvijai Papaurėlytei ir Kazimierui Župerkai išnagrinėjus tekstyno pavyzdžius ir atlikus laisvųjų
asociacijų eksperimentą, labiausiai išryškėjo tokie žemaitiškumo bruožai: užsispyrimas, atkaklumas, kantrumas (Papaurėlytė, Župerka 2010: 190–192, 195–196, 197–198).

3

Dėl žemaičių kalbos statuso žr. Pabrėža 2017: 43–48. Išsamius žemaičių kalbos tarmių ir patarmių
fonologinės sistemos aprašus žr.: Girdenis 1967, 2000; Atkočaitytė 2002; Murinienė 2007.
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apie nykstančią žemaitiškąją tapatybę ar jai išsaugoti reikalingą ir brandžios savimonės, ir pastangų poreikį (Žimkutė 2008; Kajėnas 2013).
Žemaitiškosios savimonės ir tapatybės istorijos ir dabarties klausimai pastaruoju metu sulaukia vis daugiau rimto dėmesio (plg.: Bliumas 1997; Pakalniškis
2001; Papaurėlytė, Župerka 2010; Petreikis 2012; Pabrėža 2017: 31–36), bet dar
yra likę daug neištirtų dalykų, nors tyrimams dirva jau visai neblogai paruošta.
Kalbant apie žemaitiško kalbėjimo šaltinių leidimus, galima pasidžiaugti sėk
me, kuri aplankė šiaurės žemaičius kretingiškius ir šiaurės žemaičius telšiškius4.
Šiaurės žemaičiai turi keletą publikuotų šaltinių, liudijančių unikalų XX amžiaus antrosios pusės žemaitiškojo kalbėjimo paveldą5:
1) Danguolės Mikulėnienės ir Daivos Vaišnienės sudarytą Juozo Aleksandravičiaus Kretingos tarmės žodyną (Aleksandravičius 2011), kurio iliustracinei medžiagai būdingas dialogiškumu pasižymintis autentiškas šiaurės
žemaičių kretingiškių kalbėjimas, žodyno sumanytojo kruopščiai užrašinėtas apie 60 metų6;
2) Alekso Girdenio parengtus ir 1996 m. knygoje Taip šneka tirkšliškiai:
šiaurės žemaičių telšiškių tarmės tekstai su komentarais publikuotus šiaurės
žemaičių telšiškių tekstus, pasižyminčius nuosekliu dialogiškumu, impulsyvumu ir autentiškumu7;
3) Birutės Vanagienės Šiaurės vakarų žemaičių žodyną: Ylakių, Lenkimų, Mosėdžio, Skuodo, Šačių apylinkių šnektas (I t. – 2014, II t. – 2015). Žodyno pavyzdžiai (kartoteka kaupta 1957–1996 m.; žr. Vanagienė 2014:
XXIII) yra ir autentiškajam dialogui, ir pasakojimui priskirtino diskurso
pobūdžio.
4

5

6

7
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Šiaurės žemaičių kretingiškių ir telšiškių tarmių plotų ribas, kalbėjimo ir transkripcijos pavyzdžius
žr. Lietuvių kalbos instituto sudarytoje Tarmių žodyno duomenų bazėje.

Apie žemaičių tarmės skirstymą ir šiaurės žemaičių, vadinamųjų dounininkų, kalbos ypatybes žr.
Zinkevičius 1994: 85–87, 112–120; apie esminį šiaurės žemaičių telšiškių skirtumą nuo kretingiškių, grindžiamą u, i// ọ, ẹ kaita negalūniniuose skiemenyse, žr. ten pat: 114.

Žodyno kartotekos rinkimo ir sudarymo laikotarpis – nuo XX a. 5-ojo dešimtmečio vidurio iki
2004 (plg.: Mikulėnienė 2011: XII; Vaišnienė 2011: XX).

Tarminių tekstų knygoje Taip šneka tirkšliškiai: šiaurės žemaičių telšiškių tarmės tekstai su komentarais pateikti 1968–1985 m. paslėptu mikrofonu įrašyti Mažeikių r. Tirkšlių apylinkėje gyvenusių
Alekso Girdenio šeimynykščių ir kaimynų pokalbiai. Kaip gretiminis šios tarmės kalbėjimo užrašų
šaltinis minėtinas Juozo Pabrėžos, Vidos Marcišauskaitės ir Astos Leskauskaitės sudarytas tekstų
rinkinys Šiaurės žemaičiai telšiškiai (2013). Tai iš esmės to paties laikotarpio tekstai, kurių nemenką dalį irgi sudaro A. Girdenio daryti įrašai. Tiesa, šių pokalbių autentiškumo lygmuo kiek kitoks,
nes čia užfiksuotų kalbos situacijų dalyviai buvo specialiai kalbinami ir žinojo, kad pokalbis su jais
yra įrašomas.
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Nurodytuose spaudiniuose autentiškas žemaičių šnekėjimas įamžintas ir tapo
raštijos dalimi8. Šio straipsnio tikslas – apžvelgti pirmąjį iš paminėtųjų, ilgiausią
tarminės medžiagos fiksavimo laikotarpį apimantį žemaitiško kalbėjimo iliustracijų šaltinį – Kretingos tarmės žodyną (toliau – KTŽ), kuriame perteikiamas
šiaurės žemaičių kretingiškių tarme kalbančių9 žmonių mentalitetas. Labiausiai
dėmesys bus sutelkiamas į tai, kaip šio žodyno10 iliustracinėje medžiagoje11 atsispindi kalbančiojo ir jo apsuptyje esančių asmenų tapatybės suvokimas. Tapatybės raiškos samprata gryninama susitelkiant į dažniausiai pasikartojančių
pasakymų modelius, dėmesį labiau kreipiant ne į atskirų leksinių vienetų savitumą (todėl svarbūs ne antraštiniai žodžiai, bet iliustraciniai pavyzdžiai), o į
frazės, sakinio ar didesnės diskurso atkarpos semantikos, kartais ir struktūros,
išskirtinumą, ypač – bendrinei lietuvių kalbai nebūdingo modelio frazių vartojimą. Tokia dėlionė iš išskirtinumu pasižyminčių, pasikartoti linkusių diskurso
atkarpų gali atskleisti žemaičiams priimtinų vertybių skalę, jiems būdingus pasaulio suvokimo modelius, kurie kitos etninės grupės atstovui dėl jų savitumo
ir keistumo gali pasirodyti esantys susiję visai ne su tomis ypatybėmis ir tikslais,
kurie jais iš tikrųjų nurodomi.
Šios publikacijos struktūra tokia: įvadinėje dalyje trumpai apibūdinamas
tyrimui pasirinktos medžiagos atrankos principus nulėmęs vertybinių nuostatų tinklas, galintis padėti nustatyti ryškiausius žemaitiškosios tapatybės bruožus. Toliau žemaitiškojo pasaulėvaizdžio savitumą atspindintys diskurso ypatumai grupuojami pagal semantiką, o kartais ir semiotiką, aptariant reikšmę
ir kai kuriuos formulavimo aspektus, kartu atkreipiant dėmesį į išskirtinumu
pasižyminčių pasakymų priežastis ir motyvus, o kartais ir į gramatinius kai
kurių frazių ar sakinių struktūros ir sandaros ypatumus. Medžiagos atrankos
8

Minėtinas dar vienas žemaitiško kalbėjimo įrašų leidimas – Zofijos Babickienės su kolegėmis parengti šiaurės žemaičių kretingiškių tarmės tekstai su komentarais (2007).

9

Daivos Vaišnienės manymu, Kretingos tarmės žodyną labiau tiktų vadinti ne Kretingos tarmės, bet
„Kretingos šnektos (ar Kretingos apylinkių šnektų) žodynu“ (plg. Vaišnienė 2001: XX). Tačiau vertinant žodyną ne pagal medžiagos rinkimo vietų lokalizaciją ir Įvadinėse pastabose autoriaus nurodytą šios šnektos užimamą ~600 km2 plotą ir jo ribas, J. Aleksandravičiaus sumanytas pavadinimas
visai pateisinamas, nes žodyno medžiaga puikiai tinka visų šiaurės žemaičių kretingiškių kalbėjimo ir mąstymo būdui iliustruoti. Apie pagrindines tarmės ypatybes, žodyno sandarą ir pasirinkto
pateikimo būdo principus daugiau žr.: Aleksandravičius 2011; Vaišnienė 2011: XXIX–XXXIII.

10

Mišraus – varijuojančio tarp diferencinio ir išsamiojo – žodyno tipo pasirinkimas greičiausiai nulemtas autoriaus nuostatų kaitos ir ilgo bei skirtingo žodžių užrašymo laikotarpio, plg. Vaišnienė
2011: XXI.

11

Apie tai, kad šis žodynas labiausiai vertintinas kaip unikalios tarminės medžiagos šaltinis, žr.: Mikulėnienė 2011: VIII; Vaišnienė 2011: XXXIV. Siekiant to unikalumo, žodyne palikta ir ne visai
tiksliai atkurtų žodžio reikšmių (plg. Vaišnienė 2011).
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metodas – selektyvusis intuicinis, orientuotas į savitumu pasižyminčių ir (ar)
dažnai pasikartojančio struktūrinio tipo frazių modelius. Kadangi tyrimo medžiagos apimtis labai didelė, o šiuo metu dar nėra paskelbta KTŽ elektroninės versijos, statistinė analizė neatliekama, bet produktyvesnio semantinio ar
semiotinio modelio pateikčių variantiškumui iliustracijų pateikiama gausiai.
Straipsnyje žemaitiško kalbėjimo iliustracijų atkarpos pateikiamos stengiantis
kuo tiksliau perteikti KTŽ taikomą fonetinę transkripciją12.
1.

ŽEMAITIŠKO ELGESIO RAIŠKA KTŽ
KALBĖTOJO PASAULĖVAIZDYJE

Pradedant kalbėti apie žemaitiškos tapatybės dėlionę, būtina pabrėžti tai, kad
nemaža KTŽ iliustruojamosios medžiagos dalis yra ne monologinio naratyvo,
bet aktyvaus dialoginio diskurso atkarpos, pvz.:
1) n kãp ẽt? //
– gèrã / ẽt kãp par‿svệista // 91
2) kãp tàu bẽt? //
– kãp kèl kûojẹ / tẽp ẹr‿ẽt // 91
3) kp‿t gvenì? //
– tp sâu / vẹdọtnê / nẽ gèrã / nẽ pràstã // 484
4) vọ‿kũ t trgavuos / ka‿tì ì‿trgọ? //
– t sàvì parúodtẹ ẹr‿ì‿kẹtùs pasveizetẹ // 460
5) ar‿ẽsê nmi / a‿ni? //
– ni ni / tùjãu ẽsê // 261
6) škisk smkês / jọg‿matâu / trì //
jè / v rsi mộn patê rẽks // 335
7) kp‿àš ẽọ / ka‿ln? //
gèrã / ka‿ln / gèȓãu âugsi // 217
8) nu‿màmâ gavâu ksa i‿ngara ž‿niekùs //
gva ksa ọž‿naklãusma // 258
9) s‿anu neka rmta naẹšvsi / ns tìk pọšộu / ẹ‿vskas //
pàkl jâuns // ẹ‿pọšộu / v ka‿apsẹžàns / ẹ‿sọrimtes // 310
Tiesa, dauguma KTŽ iliustracinių pavyzdžių yra vieno asmens ištarta frazė
ar sakinys, bet aktyvų dialogiškumą juose išduoda ypač dažnai pasirenkami deontinio modalumo sakiniai, kuriuose gausu klausiamosios ar (ir) liepiamosios
12

68

Apie šios fonetinės transkripcijos principus ir ypatumus daugiau žr.: Aleksandravičius 2011: 17–
18; Vaišnienė 2011: XXIII–XXIX.
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nuosakos vartojimo ar kitokių dialogiškumo raiškos gramatinių rodiklių, pavyzdžiui, kreipinių ir emocijų raiškos nuorodų – jaustukų, ištiktukų, keiksmažodžių ir pan. Pvz.:
10) pavaž̑ộuk túoãu // 477
11) kàs pri‿jûsa nãuji? // 319
12) a‿nẽsi pri‿dârba natakšûojẹs13 // 438
13) vi kũ àni vãrga vsa nkti prì‿tã šnàpšê // 318
14) navartaúokẹtes nt‿šlap žol / vàkã // 476
15) vàkã / jũs ddlê ũntat / nuràrnsẹt kũ‿nûors nu‿lentnâ // 335
16) vežûok grèãu /jg pavielusê // 483
17) a‿jũs‿žnûot / kàm  jûsa žsis / mûsa àvẹžũos // 458
18) kệik dộusi radbu / râdau tva brọkštklẹ // 332
19) bẹn‿ès ràganûtis / ka‿tẽp ẹšdīkâuji // 332
20) k‿t nu‿mna gálvã s‿vẹsãs sva rakbalâs14 // 334
Tai leidžia ryškiausiu šio žodyno iliustracinių pateikčių bruožu laikyti autentišką dialogiškumą, frazių sudarymo, pateikčių bei atsiradimo požiūriu rodantį
kitokią diskurso raišką nei ta, kuri būdinga pasakojamajam naratyvui (išvengiama į prisiminimus nukrypstančio pasakojimo ypatybių15), ir šį žodyną laikyti
kalbėjimo, žemaičiams būdingo įprastinėse kasdienybės situacijose, atkarpų ir
pavyzdžių šaltiniu. J. Aleksandravičiaus sugebėjimas kaip didžiąją KTŽ iliustracijų dalį pasirinkti ne pasakojamąjį stilių perteikiančio diskurso, o kasdienybės
pokalbių atkarpas daro šio žodyno medžiagą gyvesnę, nei to būtų galima tikėtis
žinant, kad KTŽ iliustracijos yra XX a. antrąją pusę apimančio laikotarpio, kai
dialektologinių užrašymų metu pagrindinis dėmesys buvo sutelkiamas į vyriausių, sėsliausių informantų pasakojimus, paveldas. Kas nulėmė tokią sėkmingą
KTŽ iliustracinės medžiagos atranką, galima tik spėlioti. Viena iš priežasčių galbūt yra ta, kad KTŽ sumanytojas medžiagą rinko ir užrašė vienas ir greičiausiai
tai darė aplinkoje, kurioje būdamas sugebėdavo tapti savas ir beveik nematomas
informantams, o gal jis užrašinėdavo įdomiausias frazes slapčia arba iš atminties.
KTŽ diskurso atkarpos labai dažnai rodo kalbėtoją-informantą buvus ne pasyvų,
į prisiminimus ir pamokymus krypstantį pasakotoją, o aktyvų situacijos dalyvį,
kurio kalbėjimas susijęs su tikroviškomis kasdienybės situacijomis ir aktualiomis užduotimis. Tokį, kuriam rūpėjo dabartis ir artimiausia ateitis, todėl pamokymai ir vertybės atsiskleidžia trumpomis frazėmis.
13
14
15

takšόti, tãkšo, takšόja, ~όjė – ‘drybsoti, tysoti, gulėti‘ KTŽ 438

rakbalas – ‘įrankis‘ KTŽ 334

Apie prisiminimams būdingą naratyvą žr. Harré 2008: 702–703; apie pasakotojo, kaip įvykių liudininko, vaidmenį žr. Kurkowska-Budzan, Zamorski 2009: XII.
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Straipsnis pagrįstas prielaida, kad KTŽ iliustracijos perteikia tam tikrą kalbančiojo16, atstovaujančio daugybės nuasmenintų (nenurodytos arba neatskleistos tapatybės) individų patirtims ir pateiktims, paveikslą, išryškėjantį pamėginus
rūšiuoti vienokių ar kitokių kasdienybės situacijų išprovokuotus tam tikrus pasakymų modelius. Tokie pasakymai bet kuriam žemaitiškoje aplinkoje užaugusiam asmeniui yra tikrai atpažįstami, tik vertinami kiekvieno skirtingai – kaip
priimtinas ar nepriimtinas kalbėjimo būdas. Nė vieno asmens tapatybė nėra tobulai vientisa (Helm 2009: 13), bet kai kurie kiekvieno iš mūsų bruožai vis tiek
pasireiškia ryškiau. Tai leidžia manyti, kad panašios struktūros frazes ir panašaus
pobūdžio vertinimus įpratę laikyti norma žmonės turi turėti kažką bendra. Vien
dėl to, kad jie taip yra auklėti ir yra susitaikę su jiems nurodomomis, gal ir nepriimtinomis, gal ir ne įprastinėmis, bet bent jau girdėtomis tokio elgesio galimybėmis. Todėl KTŽ užfiksuoti ir tam tikrą elgesio modelį reprezentuojantys
pasakymai, atskleidžiantys kalbantiesiems svarbiausius dalykus, gali padėti nubrėžti tam tikrus tapatybės kontūrus, neišvengiamai būdingus žemaitiškos kilmės asmenims vien todėl, kad jie mąsto ir kalba žemaitiškai, t. y. tam tikru būdu.
2.

PAGRINDAS: ASMENS TAPATUMO
RAIŠKOS KRITERIJAI

Į daugybę detalių suskaidytą paveikslą bandant sulipdyti į vieną atvaizdą, reikia tam tikros atramos. Pradedant pagal KTŽ dėlioti žemaitiškosios tapatybės
dėlionę, tokį karkasą patogu sukurpti pasiremiant Florence Kluckhon ir Strodtbecko L. Fredo (1961) pasiūlytu vertybinių nuostatų tinklu, sudarytu iš trinarės
sistemos, labiausiai orientuotos į žmonių tarpusavio santykių, laiko ir veiklos
sampratą bei jos raišką (Dumont 2002 [1983]: 256; Hills 2002).
2.1.

Vertybinių nuostatų tinklo kontūrai

Siekiant sudėlioti sumanytą žemaitiškumo dėlionę, KTŽ tenka skaityti kaip
romaną17, kurio veikėjai (nuasmeninti ir įslaptinti) trumputėmis frazėmis atveria
16

Kalbančiojo ir kalbėtojo sąvokos straipsnyje vartojamos kaip sinonimai. Vyriškoji giminė pasirinkta
kaip apibendrinamoji, galinti atstovauti abiejų lyčių kalbantiesiems, kai iš atkarpos nėra akivaizdi
adresanto lytis.

17

Čia tiktų palyginimas su Julio Cortázaro „Žaidžiame klases“, kai skaitančiajam nuolat tenka grįžti
iš vienos knygos vietos į kitą.
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asmenybių paslaptis ir taip skaitytojui leidžia išsiaiškinti jų pasaulėvaizdį modeliuojančių vertybių reiškimąsi. Suprasti vertybių sistemą ir vertinimo raiškos
modelius siekiant nustatyti tapatumą yra labai svarbu, nes vertindamas ką nors
asmuo visada apibūdina ir patį save arba atskleidžia savo esmę (Helm 2009: 12).
Vertinimų patikimumą labiausiai gali užtikrinti autentiškas kalbėjimas, nes visuminis kito asmens supratimas įgyjamas tik su juo kalbantis. Pasak Martino
Buberio, tik dialoge kitas atsiskleidžia kaip esatis, kurios kiekvienas pasakymas,
veiksmas ir požiūris yra paženklinti atpažįstamumo galimybę suteikiančio unikalumo žyme (Phillips 2011: 30). Kalbėjimasis yra ryškiausiai reprezentuojama
neišvengiamos tarpusavio sąveikos, apimančios bendravimą ir su artimiausios
aplinkos žmonėmis, ir su mus supančios bendruomenės nariais, dalis.
Vertybes laikant asmens tapatumo dalimi, o asmens sprendimams (taigi, ir
tapatumui) labiausiai įtaką darančias normas suvokiant kaip elgesio maksimas
(Helm 2009: 12–15), svarbu išsiaiškinti asmenį labiausiai atskleidžiančias emocijas, tokias kaip garbingumas ir gėda (Helm 2009: 11), ir pagrindinius asmens
tapatumo raiškos kriterijus, kuriuos nulemia įsipareigojimai. Bennetas Helmas
(2009: 17) skiria tris įsipareigojimų ir su jais susijusių emocijų grupes.
Moduliuojantys įsipareigojimai (angl. transitional commitments) yra susiję
su giliųjų emocijų amplitude, nulemiančia požiūrio kryptį (Helm 2009: 23–27).
Ta amplitudė gali būti grąžinanti į praeitį ir prisiminimus (pavyzdžiui, negatyvia emocija laikomas rūpestis ar nerimas, atsirandantys nuogąstaujant dėl atitikties vertybinės skalės reikalavimams, p. 27), arba ji gali būti pozityvi, į ateitį
nukreipianti numatymo emocija (susijusi su pasitikėjimu (angl. self assurance)
kaip sugebėjimu atitikti vertybinės skalės normą, p. 25).
Vertinamieji įsipareigojimai (angl. tonal commitments) nulemia teigiamą arba neigiamą emocijos toną. Vertindamas ką nors, asmuo nustato ir apibūdina savo santykį su vertinamu dalyku ar asmeniu – tokia identifikacija yra neatsiejama
nuo paties asmens (p. 14). Vertės būna įsikūnijusios tapatybėje, kuriai paklūsta
ją sudarydamos (p. 14). Asmens tapatybė neatsiejama nuo gyvenimo būdo, kurį
asmuo laiko vertingu, ir tai yra susiję su įsipareigojimais, kurių pasirinktas gyvenimo būdas reikalauja (plg. p. 14). Asmens tapatybės raiška yra sluoksniuota.
Taigi, norint nustatyti vertybių gelmę, reikia suprasti vertybių skalę, sudarančią
mūsų tapatybės dalį. Asmens svarba pačiam sau yra neatsiejama nuo jį suformavusios vertinamų dalykų visumos; asmuo ir jo vertybės suponuoja vienas kitą
kaip dėmesio centras ir jo apsuptis (p. 31). Asmens tapatybėje įsikūnijusios vertybės paskatina jį rinktis tam tikrą gyvenimo būdą – tokį, kurį jis laiko vertingu
(p. 28). Intuityviai suvokiamas vertybių lygis nulemia asmens tapatybę (p. 28).
Esminių įsipareigojimų (angl. focal commitments) pagrindu laikomas rūpinimasis (p. 15–19). Jis reiškia, kad kažkam suteikiama gerovė ir ji priklauso nuo to,
kaip ta gerovė suprantama ir kiek tas daiktas ar asmuo svarbus besirūpinančiajam
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(p. 18–19). Rūpinimasis kitu visada reikalingas dėmesio ir veiksmų (p. 15). Įvertinimas yra rūpinimosi raiška, kurioje atsiskleidžia asmens ar daikto svarba. Ir
kad rūpinimasis kitais būtų sėkmingas, asmuo privalo pakankamai mylėti save18.
Kalbant apie įsipareigojimus, svarbu atkreipti dėmesį į dalies ir visumos santykį, atsikleidžiantį suvokus tikruosius veiklos modelių motyvus arba tikslus
(plg. p. 19). Asmens tapatybės ir vertybių ryšys parodo, kodėl tapatybė yra taip
glaudžiai susijusi su emocijomis ir emociniu charakterio tipu: priklausomai nuo
to, kaip klostosi įvykiai – į gerąja ar į blogąją pusę, emocijų skalė gali keistis
nuo teigiamo (pasididžiavimas) iki neigiamo (gėda) savęs ir kitų vertinimo (plg.
Deonna, Teroni 2009: 34).
2.2.

Vertybinių nuostatų tinklo užpildas

Skaitant KTŽ iliustracinius pavyzdžius, labiausiai krinta į akis jais sukuriamas
jau minėtas tikroviško pokalbio įspūdis. Įminti aptariamo šaltinio iliustracijų natūralumo ir patrauklumo paslaptį turbūt galima pasitelkiant ir autentiškumo, ir
pozicinių veiklos vaidmenų (angl. positioning) reikšmės vertinimą. Romas Harré,
aptardamas socialinei psichologijai tinkamo mokslinio metodo parinkčių galimybes, primena Johno Langshawo Austino (1964) performatyvų teorijoje išryškintą
pasakymo efektyvumo apibrėžimą: pasakymas laikytinas efektyviu, jei yra ištartas reikiamo asmens, tinkamomis aplinkybėmis ir yra teisingai suprastas adresatų (Harré 2008: 696). Vaidmuo tam tikroje šnekos akto atkarpoje yra momentinis tam tikrų teisių, pareigų ir įsipareigojimų kito asmens atžvilgiu prisiėmimas;
šioms pozicijoms būdingas laikinumas – jos gali būti keičiamos, atšaukiamos,
nepripažįstamos, išplėtojamos (Harré 2008: 697). Kiekvienas tos atkarpos kalbėtojas arba klausytojas tai, kas yra pasakyta ir padaryta, gali konstruoti remdamiesi
skirtingomis pozicijomis ir tai skirtingai vertinti, nors visus bus pasiekusi ta pati
kalba (p. 697). Tai, žinoma, galioja ir kiekvienam mėginančiam pristatyti bent
kiek apibendrinantį šnekos akto interpretavimo galimybių modelį.
3.

VERTYBINIŲ NUOSTATŲ DERINIAI IR JŲ
REIŠKIMASIS KALBANT

Sudarant žemaitiškų vertybinių nuostatų tinklą, vertingiausia KTŽ iliustracinių pavyzdžių dalimi tampa kalbančio asmens vertinamąjį požiūrį į save ir
18
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Apie įvertinimą ir meilę sau žr. Helm 2009: 23.
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supančią aplinką atskleidžiančios frazės. Tokios KTŽ frazės toliau bus aptariamos kaip kalbėtojo (kalbančiojo) pasakymai:
1) apie save patį ir kitus (dėmesį kreipiant į tų frazių funkcionalumą ašyje
aš–tu–trečiasis asmuo–bet kuris individas);
2) apie laiką ir erdvę (aptariant savęs ir aplinkos vertinimo kaitą įvairiais gyvenimo ir ciklinio laiko rato tarpsniais);
3) apie buvimą ir veiklą (kreipiant dėmesį į įvairias savarankiškumo ir
bendradarbiavimo galimybes bei tokių galimybių vertinimą).
3.1.
3.1.1.

Požiūris į save ir kitus

Pašnekovui apie save

KTŽ medžiaga leidžia pamatyti ir savimi pasitikintį, ir kitus sugebantį atjausti kalbantįjį, ironiškai nusakantį minimalius savo poreikius ar tam tikras būdo
ypatybes (jautrumą, sėslumą ir pan.), pvz.:
21) ọn‿stọbrkâuọ tȓ gâlva /v ọn‿gâlvọ keprẹ // 395
22) àš ès tok mėnkštuonle᳞19 // vsũ gaiộus // 239
23) prì‿tã žèmệi ès vsa ộmži prisẹršẹs // 318
Kalbantysis mėgsta pabrėžti išsiugdytų gebėjimų savitumą, savo fizinį pajėgumą, drąsą, tam tikrose situacijose išryškėjančius universalius sugebėjimus ar
ribotas galimybes, pvz.:
24) àš múokọ pasẹstûotẹ n‿galvã // 24
25) gīvenâu sọ‿cẹgũonâs ẹr‿ẹšmúokâu cẹgũonẹškâ // 60
26) kàs mộn bsọs kiluomệitẹris / àš pàrẽt grẽtâ vện // 484
27) tmses àš naộbọ bẹjûotẹ // 439
28) áurâ pr‿ vẹsũ dárbũ dàbã t // 159
29) àš gà tktã pràžingẹnẽ20 ẹšgêrtẹ // 318
Tam tikrų asmeninių galimybių (įgytų ar likimo suteiktų) pranašumą mėgstama pabrėžti palyginimu, pvz.:
30) tàs mộn r ziki vitûo pakêtẹ // 442
Palyginimas gali turėti nuorodų į konkrečią aplinką (pvz., vietos prieveiksmis ten) arba būti absoliutinamas (plg. 33–34 pavyzdžius su netiesiogiai savą
sėkmę pabrėžiančia prielinksnio už konstrukcija ar absoliutų savo išskirtinumą
pabrėžiančia fraze nei vienas žmogus), pvz.:
31) š bọvâu tn vẹsọ‿senũju // 489
32) àš bọvâu tn vẹsọ‿stprẽsis // 489
19
20

minkštonãlis, ~ė – ‘kas jautrus, minkšto charakterio‘ KTŽ 239
pražinginia – ‘ne iš eilės, vieną praleidžiant‘ KTŽ 318
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33) mna ttis ž‿vẹsùs geȓâusis // 449
34) ni‿vệns žmogs tệik našgêr ndệns kãp‿àš // 256

Kartais KTŽ kalbėtojas atvirai kalba apie lengvesnius ar sunkesnius sveikatos
sutrikimus, pvz.:
35) ès šẹndina ddlê nagalngs / ni‿pri‿dârba nẽọ // 248
36) bški pabegọ ẹ‿tùjãu dkst21 // 77
37) mna rnkas ẹ‿kûojẹs ddlê pléiše // 303
38) mộn vdọrẽ ọžtka // 458
Pasitikėdamas pašnekovu, jis gali prasitarti (kartais palyginimu sukurdamas
linksmumo įspūdį, žr. 40 pavyzdį) apie tokius dalykus, kuriuos net ir tuo atveju,
kai jie akivaizdūs, nebūna lengva pripažinti, pvz.:
39) štâs22 atsẹkeâu tûoks sọȓžẹs / navkẹs / ba‿ûpa // 346
40) vrgst kãp mss pàplavûos // 277
41) ès sọsẹgȓâužẹs / neka nabnûoȓọ / ès tẽp kāp‿kârtẹ vèdâms // 482
42) k‿t /žát žát / kãp mộn nabsẽnkas gīvêntẹ // 496
43) môna abdộms vákõms mnks pruotlis // 22
44) snks mna gīvènệms / àl neks napades / kọu‿prides ẹ‿bedavuotệis
// 74
KTŽ sunku rasti kalbančiojo nuorodų apie jo nuolatinius (ilgai trunkančius)
socialinius vaidmenis, greičiausiai dėl to, kad kalbančiajam ir adresatui tai yra
akivaizdūs dalykai, bet gali būti paminimas laikinas pareigybinis vaidmuo, atliekamas kartu su kitais asmenimis23, pvz.:
45) mès tukârt kèl jê24 mednčêms25 ziùs vàrem // 464
Siekdamas pabrėžti asmeninę nepriklausomybę, KTŽ kalbantysis gali nurodyti vertybinių įsipareigojimų neturėjimo faktą, greičiausiai taip pat laikiną,
pvz.:
46) kàs mộn / nà‿pat / nà‿vākã // 248
KTŽ galima rasti pavyzdžių, rodančių, kad kalbantysis nėra įsitikinęs, ar
adresatui pasisekė jį atpažinti, arba jis pripažįsta apsirikęs mėgindamas nustatyti
kito asmens tapatybę; kartais, susiklosčius nepalankioms aplinkybėms, kito asmens atpažinimo gali būti išsižadama prisiekiant, pvz.:
47) a‿t mn matâ? 31
21
22
23
24
25
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dỹkti, ~sta, ~o – ‘dusti, ilsti‘ KTŽ 77
šýtais adv. – ‘širyt‘ KTŽ 414

Apie aš, kaip teksto adresanto, visais atvejais inkliuzyvinį santykį su mes žr. Rosinas 1996: 36.
ùjis – ‘varovas‘ KTŽ 464

medinčius – ‘miško sargas, eigulys‘ KTŽ 232
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48) àš ju pàts matâu / ka‿tkrã ànà atplesûo26 // 305
49) nà‿tàs žmogs bva / àš pársẹveiziejâu // 478
50) [a‿pažsti ànũ? // ] – nê / napažstọ / žegnúojộus // 497

KTŽ kalbančiojo regėjimas tiesiogiai susijęs su aplinkos ir besiklostančių situacijų reikšmės supratimu ar kito asmens nuotaikų (nulemtų kūno kalbos) atpažinimu, pvz.:
51) túoãu stuovedâms ns mộn mrktẹleje᳞ // ẹr‿aš‿vskû sọpratâu // 239
52) ko‿čè bàlẹn tas‿àks / àš vẹstệik nabẹjâu // 23
53) ta‿mûsa sọsede᳞ bàsiedọnt gâlva nulédọss / àš sọpratâu / ka‿kas‿nûors atsẹtka // 210
Sėkmingo matymo nuoroda gali būti pritaikoma supratimui ir (ar) savarankiškumui patvirtinti, pvz.:
54) àš pàts vèskû maâu // 287
55) mnệi švẽiz / ka‿ès grešnọs / ãusis raudúonộu // 116
Matymo svarbos supratimas lemia nusiskundimus regėjimo sutrikimais (atkreiptinas dėmesys į apibūdinamo veiksmo reikšmės suabsoliutinimą neiginiu
ar prieveiksmiu), pvz.:
56) ka‿bški  tms / àš ẹ‿namatâu // 439
57) mộn tnkê àks sk lãukọ // 440
58) tệik pavargâu / kad‿ẹr‿kis pradeje᳞ raibọộutẹ // 332
59) ka‿keâu kũli / ẹ‿žžệlpas27 š‿aũ šleke᳞ // 502
KTŽ yra daugybė panašaus modelio nuorodų, rodančių, kad kalbantysis akylai saugo asmeninę erdvę ir draudimais ar pastabomis stengiasi per arti neprisileisti kito asmens, galinčio (mėginančio) tos erdvės ribas ne vien žvilgsniu, bet
ir kitokiais būdais pažeisti, pvz.:
60) tûoks apsẹsmrgûojẹs ẹ‿dàbâr lnd mộn ‿aks // 378
61) naveizek ‿mọn tẽp àks ikrtọss // 23
62) ko‿t gȓáuns i‿mna psẹ? 116
63) naapipọrslûok28 mnẹs // 327
64) naapiptȓûok29 mnẹs / pasẹtrâuk túoãu // 331
65) naapmẹtẹnek mnẹs / kûoks ès mtệns // 238
66) nanumuolẹnek mnẹs // 242
67) nànutèpk mnẹs s‿tuokẽs bjáurẽs drabùžês // 445
68) naaptẽrûok mnẹs sọ‿sva bjáuȓũoms rnkûoms // 445
26
27
28
29

atplė́sčioti – ‘eiti skėsčiojantis‘ KTŽ 305
žžilpa – ‘žiežirba‘ KTŽ 502

apipurslóti – ‘aptaškyti seilėmis, apipurkšti‘ KTŽ 327
apipùtrioti – ‘ištepti putra‘ KTŽ 331
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69) ko‿t tẽp ọnskvẹmpê / mộn pt sva dvsẹ? 201
70) nadknk čè sva pláukũ / applaukẹnesi mn // 303
71) nanutaukẹnek mna drabùž̑u sọ‿sva táukẹnũoms rnkûoms // 442

Kito asmens mėginimus priekaištauti ar šmeižti kalbantysis taip pat suvokia
kaip grėsmę savo tapatumui, todėl nori išsiaiškinti tokio elgesio priežastis, reikalauja atsiprašyti arba pasišalina, pvz.:
72) ko‿t mn jedi âuras dinàs? 95
73) ko‿čè knẹss pri‿mnẹs vsa lãika? 178
74) ka‿pradeje᳞ šãuktẹ ọnt‿mnẹs / aš‿ûoks / aš‿tûoks / aš‿anûoks // 26
75) naduovẹnûoọ vsa ộmž̑ọ / jê naatsprašsi // 79
76) ka‿vsuokẽs žũodês mn eme᳞ kérnûotẹ30 / àš ẹr‿ẹšēju // 156
Tam tikrose laikinai trunkančiose situacijose nykstantį savo panašumą į patį
save KTŽ kalbėtojas mėgsta apibūdinti vaizdingais palyginimais, pvz.:
77) pàrēdâms nušlapâu kãp ž̑ộrke᳞ // 93
78) ès kãp vštà nušlọsi / nuškọsi // 66
Dėl ligų įvykę kūno ir savijautos pokyčiai apibūdinami kaip sugrąžinę į ankstesnę būseną ar net pakeitę tapatumą, plg.:
79) àš stabūklngâ ẹšgẹjâu // 387
80) àš tûoks žis31 pasẹdaȓâu p‿lẹgã // 167
Kalbančiajam akivaizdu, kad išvaizdos ir kūno pojūčių pokyčius gali sukelti
tokios emocijos kaip išgąstis ar nuostaba, pvz.:
81) biss raudũonis mn tùjãu šmuš / ka‿ẹšsgộstọ // 337
82) tẽp ẹšgndna tas‿kpšọs / ka‿‿dabãr báugọls tàbêm // 41
83) mộn ẹ‿pakâušis pranža / ka‿ẹšgẹrdâu tûokẹ naujna // 259
KTŽ kalbėtojas gana retai tiesiogiai nurodo savo mėgstamus dalykus, nebent
tai būtų mėgstamas įrankis, valgis ar oro sąlygos, pvz.:
84) mộn geȓáusê sọ‿savộujọ kàp râutẹ rpọts32 // 145
85) mộn kleckne33 ẹ‿bvọsi pabûk // 169
86) mộn sẹkle᳞ ẹ‿bvọsi pabûk // 58
87) darkêm ẹ‿vedarũ šī‿kãrta / àš ju paslgâus34 // 477
88) mộn tnk tok vesọmà / nẽ sšali/ nẽ párkâisti // 483
30
31
32
33
34
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kérnoti, ~oja, ~ojė 2. ‘keikti, negražiai kalbėti‘ KTŽ 156
kiùžis, ~ė – ‘lepus žmogus‘ KTŽ 167
ropùtė – ‘bulvė‘ KTŽ 349

kleckỹnė (hibr.) – ‘tarkuotų bulvių kukulių sriuba‘ KTŽ 169

Atkreiptinas dėmesys į dvigubą refleksyvumo nuorodą – pasiilgaus.

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

LXXIX

Žemaitiškos tapatybės raiška:
dėlionė iš Kretingos tarmės žodyno (2011) pavyzdžių

Kur kas dažniau KTŽ kalbėtojas savo pomėgius ir vertinimus išsako netiesiogiai – eliminavimo būdu paryškindamas tai, kas nepatinka. Neiginio konstrukcijomis visai drąsu išsakyti nostalgišką santykį su tėviške, pvz.,
89) jg jêgọ nàbũt tũos žmẹs / gimtnẹs / ẹ‿mnẹs nàbũt // 58,
ir nurodyti nemėgstamus asmenis, jų savybes ir įpročius, pvz.:
90) tûoki navkọsi žmúogãus nabọvâu ni‿mtẹs35 // 253
91) nanûoȓọ ni‿mattẹ túoũos ẹšspruogtkẹs / vọ‿žànītệis / ni‿ẹš‿tûola //
129
92) namlọ s‿svetẹmãs drabùžês dartệis // 238
Nemalonų santykį su apkalbamu objektu dažnai pasistengiama nurodyti vienaip ar kitaip pabrėžiamu, hiperbolizuojamu, suabsoliutintu neigiamu veiksmažodžiu, pvz.:
93) zọikena mộn nàtnk / naapsvežọ36 ànũos vágtẹ // 494
94) ni‿vežetẹ naapsvežọ ànũos vệrta vãgi // 483
95) nàšvarẽ pataista vãgi šệrdi apkúlệs taválgâu // 194
96) ba àš atskiộus kũošẹ sọ‿pệinọ /ba čstã navágọ // 21
97) vùi kãp àš nàkệntọ paveikslàvẹmûos // 288
98) baiáusê nàkệntọ narnku / v tûoki vra gavâu // 251
99) tûokẹ ju aldabjẹs37 ẹ‿nàkntọ // 24
100) mộn ddlê nàtnk kêršas ãuẹs / nàkệntọ ànũ // 157
Kokios nors trūkstamos ypatybės tikslesniam apibūdinimui taip pat pasitelkiamos neiginio konstrukcijos, pvz.:
101) àš nbtọȓọ miga / migt kãp zikis âurọ mig // 494
102) tas‿mna vãks tšė᳞38 vsa nkti / àš n‿aũ nasọmérâu // 442
KTŽ esama pavyzdžių, kai kalbėtojo nenoras paklusti pašnekovo pageidavimui (greičiausiai išgirdus pasiteiravimą apie ketinimus) parodomas išvengiant
neiginio, pvz.:
103) túokệi šãtẹi àš ẽọ tâu i‿mesta / k‿t šktẹ // 450
Pasitaikančias savo vikrumo (nevikrumo), sėkmės (nesėkmės) išprovokuotas
momentines situacijas KTŽ kalbėtojas gali apibūdinti išvis išvengdamas veiksmažodžio, plg.:
104) àš tẹiâu i‿pi s‿vẹs nèšmen // 256
105) dngt mộn‿i‿gâlva nẽtẹ s‿anãs / ẹ‿lẹkâu gvà // 77
35

36
37
38

Bet panašios konstrukcijos sakiniu (jei apkalbamas objektas neturi neigiamo epiteto) gali būti pasakomas ir pagyrimas, pavyzdžiui: tûoki mrkala nabọvâu ni‿kaštavûojẹs KTŽ 239.
apsivežėˊti – ‘pakęsti‘ KTŽ 483

aldabijà – ‘kas triukšmauja‘ KTŽ 24

tašti, tãšo, tãšė intr. – ‘labai kosėti‘ KTŽ 442
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KTŽ galima rasti diskurso atkarpų, kuriose užfiksuotas kalbančiojo susirūpinimas sau nepavaldžiomis ateities situacijomis. Tokio susirūpinimo raiška yra
įpareigojimų perdavimas (pageidaujamą rezultatą susiejant su pažado davimu
adresatui ar bandymu tokį pažadą iš adresato gauti) arba nurodymas, pvz.:
106) atidộuọ jûms gīvnẹma39 / vọ‿mn tọresẹt nukáršntẹ // 147
107) jê trũoptọmệs40 mộn numrtẹ / a‿parvši i‿*krètnga paláidûotẹ // 457
108) ka‿mnẹs nabûs / mna mamunlẹ tọresi ọžveizetẹ41 // 479
Kalbėtojui akivaizdu, kad ginčai ir konfliktinės situacijos susijusios su nemalonia savijauta ir savigrauža, pvz.:
109) vi / tûoks ànũos drúožệms tisê vệskû ‿aks / mộn nàtnk // 81
110) t gailess / pàsku kãuksi kãp šu / jê mnẹs naklaussi // 152
111) tp‿àš atáurê anâm atsaâu / ka‿pàsku gailejâus // 33
Esama pavyzdžių, kai konfliktinėse situacijose pasistengiama su kitokią
nuostatą turinčiu asmeniu kalbėti labai trumpai ir aiškiai, pvz.:
112) – àš ntẹkọ i‿*diva teva //
– t‿ntẹki / vọ‿àš tk // 447
Žinoma, taip būna ne visada. KTŽ užfiksuotas veiksmų atlikimo galimybių
išskaičiavimas kiekybiniais dauginamaisiais skaičiaus reikšmės prieveiksmiais42
iki trijų (vietoj įprastinio dviejų variantų nurodymo43) leidžia matyti KTŽ kalbėtoją turint užsispyrimo įvairiose situacijose, pavyzdžiui, ne vien siekiant pamiršti rūpesčius ir užmigti, bet ir bandant įgyvendinti rimtesnius sumanymus,
pvz.:
113) verâus ẹ‿vinêp / ẹr‿ntrêp / ẹ‿trètẽp44 / vs tas‿pàts // 454
114) jẽ‿vinêp nàẹšês / ntrêp darọ / vọ‿jẽ‿nê / trètẽp darọ // 454
3.1.2. Tiesioginiai

nurodymai adresatui

KTŽ iliustracijos rodo, kad dažniausiai tiesioginio adresato tapatybė kalbėtojui yra puikiai žinoma, aiški ir įprasta. Kalbančiojo dėmesio centre dažniausiai
atsiduria artimas žmogus, su kuriuo kartu praleidžiamas nemenkas gyvenimo
laikotarpis, todėl juos sieja tam tikri įsipareigojimai, nulemti ne vien noro bendrauti, bet ir tam tikro socialinio vaidmens (motinos, tėvo, sutuoktinio ir pan.).
39
40
41
42
43

44
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gyvẽnimas – ‘sodyba, žemė, ūkis‘ KTŽ 109

trõpyti, ~ija, ~ijė (sl.) – ‘taikyti, pataikyti‘ KTŽ 456
užveizė́ti – ‘prižiūrėti‘ KTŠ 479
Plg. Ulvydas 1971: 435.

Plg. panašios situacijos apibūdinimą: ẹ‿vinêp metộus /ẹ‿ktêp metộus / nkãp nàọžming // KTŽ
257; 484. Čia mestis – ‘verstis‘, žr. KTŽ 257.
tretep – ‘trečiaip‘ KTŽ 454
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Su atsakomybe asmeniui susiję ir jam keliami reikalavimai. Ne kartą išpažįstamas suvokimas, kad žmogaus esmės nepakeisi (plg. tokią nuomonę iliustruojančius 264–269 pavyzdžius), bet tikras kasdienybės situacijas iliustruojantys KTŽ
kalbėtojų teiginiai akivaizdžiai lemiami būtinybės patarti adresatui ar jį išmokyti
nurodant, paliepiant ar pagiriant. Dauguma KTŽ iliustracijų užfiksuotas kalbėjimosi su pašnekovu būdas atskleidžia, kad tiesioginis adresatas yra kalbančiajam itin artimas asmuo (vaikas, sutuoktinis, motina, tėvas, brolis, sesuo ar pan.),
kuriuo jis rūpinasi ir už kurį jaučiasi atsakingas. Todėl pastebimas kiekvienas
įprastumo neatitinkantis poelgis ir apie tai vienaip ar kitaip jam pasakoma, kartais atvirai išsakant ir savąsias emocijas, pvz.:
115) ẽk t nmi / jg sọšalâ / tva ẹ‿lûpas jau‿pamelẹnvọsẹs // 233
116) apibek kèls sùs i‿rnki45 trúobũos ẹ‿sọšsi // 344
117) kr‿t bráižīss nkti / palâuk / ẹšãuš / ẹ‿parẽsi // 50
118) à t stẹprộusi vsa dina pri‿šina krúovma? 390
119) del‿kũo t ès tok papũrọsi46 / a‿nàsêrgi? 309
120) pàsku / ka‿nutksêm / rsi ẹr‿ọžmgsi // 448
121) apsvệlk šltjẹ bska ẹ‿nasọšâlsi // 48
122) kàm t bọvâ / ka‿mnệi tẽp ddlê šrds gele᳞? 142
123) š‿šẹrdis glọmũos nûoȓọ tâu tik‿gra // 107
Bendroje erdvėje būnančių asmenų rūpinimasis vienas kitu atsispindi ir kalboje. Didžiausia atsakomybė už namų ūkio reikalus ir bendrą sėkmę tenka namų šeimininkams, todėl jų lūpomis dažniausiai išsakomi vaikams skirti reikalavimai ir (ar) pamokymai, kaip dera elgtis. Draudimai, pastabos ir nurodymai
dažniausiai yra susiję su elgesio namuose ar svetimoje aplinkoje, o ypač viešoje
vietoje, normomis, pvz.:
124) pri‿vãgi nažaimûokis47 / pagnọ navâọsi // 496
125) naáuluokẹtes pri‿vãgi! 159
126) kuo‿žãrgstuotes / a‿ni‿gedas natrẹt // nažargstkis pr‿vẹsũ // 497
127) vákã / bûkẹt nmi / navãuokẹtes p‿kẹimùs // 160
128) vákã / tktã naáimatuokẹtes48 bažnûo / tn rẽks gràžẽ ẽlgtệis / mẽlstệis
// 22
KTŽ kalbėtojo rūpinimasis tiesioginio adresato tobulėjimu išryškėja iš ypač
dažnų pastabų dėl nepakankamai estetiškos, bet be didelių pastangų pataisomos išvaizdos, dėl artikuliacijos ir kalbėjimo turinio. Ir, žinoma, dėl netinkamai
45
46
47
48

į rnkį – ‘ratu, aplinkui‘ KTŽ 344

papliū̃rti, ~sta, ~o – ‘pasidaryti aplėpusiam, suvargusiam‘ KTŽ 309

žaimóties, ~ójas, ~ójės refl. – ‘išdykauti, išsidarinėti, šaipytis, vaipytis‘ KTŽ 496
áimatoties, ~ojas, ~ojės refl. – ‘aimatas daryti, išdykauti‘ KTŽ 22
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pasirinkto duotų užduočių atlikimo būdo ir tempo. Pastarojo pobūdžio priekaištavimų modeliai gana įvairūs (nurodymas su palyginimu, liepiamosios nuosakos konstrukcijos, klausimai, pabrėžtinai asmeninės nuomonės intarpas) ir
galintys reikšti ne vien kalbančiojo abejones dėl darbų atlikimo būdo tinkamumo, bet ir susirūpinimą dėl adresato fizinės ir dvasinės sveikatos, pvz.:
129) rẽk dãilê dệrbtẹ / na‿kãp‿t ka‿prēt / makali makali /ẹ‿vskas //
224
130) dệrbk nà‿diel‿aũ / v kãp sâu // 72
131) našẹkaộuk / apsẹmslk prm / ẹ‿tik‿tukârt dệrbk // 412
132) ọžsjemi s‿tuokẽs nekniekês // 254
133) ko‿t railẹneji / a‿dârba ntọri? 333
134) natraûok49 vsa dina / mkis kũ‿nûors rmta // 452
135) natọpẹộuk50 / mkis kãp rẽkệnt dârba // 459
136) mộn ẹšvêiz / ka‿tọ‿napàslênki ẽtẹ // 478
137) ko‿t mọrksâ51 vsa rta? 245
138) našieûokis tẽp / vọ‿tùjãu ẹr‿ẹšsẹž̑ûosi52 // 408
Pastabos dėl išvaizdos dažniausiai pasakomos liepiamąja nuosaka, plg. etaloniniu pastabos apie būtinybę susitvarkyti modeliu tapusią frazę:
139) *jũonâ *jũonâ / veizek / kúoki tva šúonâ // 478
Taip pabrėžiama pašnekovo atsakomybė dėl tinkamos laikysenos, šukuosenos, aprangos, švarumo ir, žinoma, tikimasi greitos ir tinkamos reakcijos į paliepimą, pvz.:
140) nabûk tẽp sọsẹkũprnẹs / ẹšstệisk // 197
141) nabûk sọsẹkumpnẹs / nasọsẹtrâuk i‿kpra / ẹšstệisk // 195
142) sọsšọkộuk / tva glvà kãp kdẹle᳞53 // 153
143) tva ẹ‿nûosẹs smetũonẹna palka / nusẹčstk // 377
Iš nepakankamo pastabumo, nulemiančio asmens netvarkingą išvaizdą, kartais linksmai pasišaipoma, pvz.:
144) dộuk bẹn‿kàtẹnộu zûbus nulaižtẹ / vs ribalẹnis // 342
Matant, kad pašnekovui gali prireikti daugiau pastangų susitvarkyti (ar naujam įpročiui išsiugdyti), pasitelkiami palyginimai (nes šmaikšti pastaba įsimintinesnė), pvz.:
145) t nustepê s‿tũoms pišũoms / kãp‿vês ẹšvêizi // 478
49
50
51
52
53
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trasióti, ~iója, ~iójė – ‘bėgioti, dūkti, dykinėti‘ KTŽ 452

tupiniúoti, ~iúoja, ~iãvo – ‘delsti, nepradėti kaip reikiant dirbti, lūkuriuoti‘ KTŽ 459
murksóti, mur̃kso, ~ójė – ‘būti paniurusiam, tūnoti, tylėti‘ KTŽ 245
Čia išsižioti – ‘pavargti‘, plg. KTŽ 408.

kẽdelė – ‘kas nors susivėlę, veleklis‘ KTŽ 153
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146) a‿sọ‿bagọ mẹigúojê / ka‿tẽp sọsẹràbûoje᳞ drabùžê? 332
147) tọ‿plmp tū‿ộndẹni kãp kârve᳞ // 304

Pageidaujamo pokyčio siekiama klausimu (dažnai retoriniu), kuriuo atkreipiamas dėmesys arba siekiama pristabdyti pašnekovo ankstesnio sumanymo įgyvendinimą, kol nebus sureaguota į pastabą, pvz.:
148) kù‿jũs tn drbûot / ka‿vsọs àlệns ès // 24
149) t vsọs apspọukẹniejê / kûoks ẹšvêizi // 326
150) kûoks t ẹšvêizi / vsọs nusplunksnẹniejê // 311
151) ès vsọs pukệns / kr‿t ẽs! 326
Kartais liepiamąja nuosaka formuluojamas prašymas atkreipti dėmesį į kito
asmens išvaizdą. Tokio modelio pasakymais gali būti siekiama pašnekovo dėmesį sutelkti į apkalbamą asmenį kaip netinkamą partnerystei arba neigiamu to
kito, pokalbyje nedalyvaujančio, asmens apibūdinimu atkreipti adresato dėmesį
į jo paties išvaizdą, plg.:
152) àl t paveizek / kãp ns ẹšvêiz / vsọs apsẹlêdẹs / plọskûots / smộrglis
vsumèt ẹštsẹs // 478
Dėl tinkančios tomis aplinkybėmis ar asmeniui derančios aprangos pasirinkimo ar parinkimo pagiriama, dėl netinkamos – pareiškiama pastaba, pvz.:
153) tâu prtnk tas‿kepalšis // 447
154) apsẹpũrẹnâ sọ‿tûokẹ sọtsọsa šlèb / kok tàtã ẹšvêizi? 308
Panašiai gali būti pareiškiama kritinio pobūdžio pastaba dėl netinkamai atliekamo socialinio vaidmens, pavyzdžiui, apeliuojama į motinos atsakomybę dėl
vaikų aprangos estetiškumo, pvz.:
155) tọ‿apšûmpẹni54 tas‿sva mrgàs tẽp nàgražẽ // 420
Daugybė panašaus modelio diskurso atkarpų KTŽ rodo, kad kalbantysis akylai saugo gyvenamąją erdvę55. Įprastos tvarkos nesilaikantis adresatas sulaukia
įvairiai dėmesį atkreipiančių (pavyzdžiui, pateikiant klausimą ar nurodant ypatybės apimties laipsnį) pastabų ir draudimų, plg.:
156) a‿namatê / jọg‿ẽdâms ẹšglèž̑uojê tū‿vštšûdi // 110
157) t èsi vsọs nuspọrvẹnejẹs // 327
158) ès vsọs nustaukẹnejẹs // 442
159) ès vsọs nglệns / ēk nusẹčstk // 25
160) nusẹprtnk / ès vsọs smtệns // 377
161) prm nusẹprtnk ọž‿ngâ / ès vsọs snigệns // 379
162) nê / tuoks‿snigệns i‿trûoba nẽk // 379
163) nakabnk pọ‿pệlna šâukšta / jg vãrvẹni kũošẹ ọnt‿stla // 137
54
55

apšliùmpinti, ~ina, ~ino – ‘negražiai, netvarkingai aprengti‘ KTŽ 420

Apie NAMŲ koncepto analizėje išryškėjantį lietuviui būdingą šviesių, jaukių, gražių šiltų, tvarkingų namų suvokimą ir būtiną pastangų, atsidavimo ir darbo poreikį žr. Rutkovska 2017: 87tt.
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Žodinės tradicijos turėtojams susikalbėjimas yra svarbiausias susižinojimo
būdas, todėl KTŽ kalbantysis nenutyli savo nepasitenkinimo dėl neaiškios ar
netinkamos pašnekovo artikuliacijos, perdėto judrumo, triukšmo ar netgi nesikalbėjimo, pvz.:
164) ko‿t pọrslúojs56 / ka‿pàsakûoji? 327
165) ko‿t âuzgi / rọkộukis kãp žmogs // 256
166) t ès naramu narame᳞ / jd / kš / krt // 251
167) natràšknk tū‿pũopeȓu / ẹš‿prũota ẹšvarsi // 452
168) a‿nbelis ès / ka‿narọkujs ẹ‿neka mộn nasakâ // 253
KTŽ kalbančiajam nemalonus tuščias ir beprasmis ar netinkamas adresato
kalbėjimas, pvz.:
169) ko‿t‿čè úomâuji57 tûous nekùs! 265
170) tọ‿žèbeûoji tûous nekùs / papàsakûok kũ‿nûors rmta // 497
171) natarškek neku // 441
172) a‿tva smagẹnne᳞ paska / ka‿tẽp sakâ // 375
Su kalbėjimo turiniu galima sieti ir skirtingas asmens vertinimo galimybes
rodančius kreipinius (ir malonius, ir tapatybės esmei grėsmę keliančius) ir (ar)
panašumo į ką nors nuoroda pagrįstus asmens apibūdinimus, plg.:
173) pùputli58 / kãp t bàgven? 326
174) ‿t / žát / kãp bàgīven? 496
175) ‿t / prọncũzẹli59 / k‿t čè padarsi! 316
176) k‿t / viejègâudi vệns à viejègâudi / k‿čè gáudâ vejus // 479
177) ‿t / mgâu / kâm t tnk! 237
178) ‿t / pộrza60 à‿pộrza / k‿t žẹnâ! 309
179) ‿t / memi à‿memi / kp‿t ti? 233
Pramanytus kreipinius apie save ar artimuosius, apkalbas kalbėtojas vertina
kaip netinkamus; pastarosios suvokiamos kaip grėsmingos, bet galinčios apsaugoti adresatą nuo netinkamo elgesio, pvz.:
180) ọž‿pràvardevẹmûos / vàkã/ gâusẹt nu‿teva // 317
181) nàkšk sva lẹižvi kr nàrẽk / bûs gẹȓáusê // 339
182) ko‿t pộrški / jê nažẹnâ / geȓãu neka nasakk // 309
183) apsẹlédnsi lẹižvês / jê tẽp darsi // 209
56
57
58
59
60
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purslóti, ~ója, ~ójė – ‘taškyti seilėmis‘ KTŽ 327

ómauti,~auja, ~avo – ‘nesąmones kalbėti, rėkauti‘ KTŽ 265
puputẽlis – ‘mažutėlis‘ KTŽ 326

prancū̃zelis – ‘kažkoks neaiškus, ne toks kaip visi kiti‘ KTŽ 316
pliùrza – 2. ‘kas nevykęs, netikęs (ppr. apie moterį)‘ KTŽ 309
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Konkretaus, tapatybę nurodančio asmenvardžio paminėjimas garbingumo
sampratai nepalankiose situacijose atrodo gąsdinantis, todėl pašnekovas gali būti guodžiamas, pvz.:
184) nabẹjûok / tẹn‿tva pàvardes namẹnavûoje᳞ // 238
Nepagrįstą pašnekovo puikavimąsi kalbėtojas gali įvardyti kaip nepelnytą,
pvz.:
185) ba‿rẽkala dẹộujs / túoũm asbu pệlns svets // 31
186) k‿t / bèpruotli / veizek kp‿t gven // 43
Pačiam pareiškiamus priekaištus kalbantysis laiko įkyriais ir pageidauja nekonfliktiško diskurso arba stengiasi pašnekovą nutildyti, o nepalankius linkėjimus ironiškai adresuoja nepajėgiam jų išpildyti adresatui, pvz.:
187) nustûok t katetẹ / tàs tva katejệms mộn lig‿kâula ikīreje᳞ // 151
188) naẹiškûokis prkabu / rọkộukis kp‿žmuogs // 319
189) ãulnk61 naãulnẹs / ànà vẹstệik neka navêiz // 158
190) najukis ẹš‿mnẹs / ẹš‿tvẹs kt juksẹs // 135
191) dộuk div ẹš‿tva brnâ i‿ãulẹs ãusi // 127
Kita vertus, supratęs pašnekovo teisumą, KTŽ kalbėtojas gali tai pripažinti
net jei su juo nelabai sutaria, žinoma, nepamiršdamas to nesutarimo pabrėžti,
pvz.:
192) kad‿ẹ‿mna nèprietlis / vẹstệik teisngâ paske᳞ // 254
Kai kalbančiajam nepavyksta su adresatu (ar jų grupe) susitarti, situacija paliekama likimo valiai, plg.:
193) jũs pasẹkârkẹt / kãp nûorẹt / tẽp ẹ‿darkệt // 148
3.1.3.

Kalbantysis apie trečiąjį asmenį

Kalbantis su pašnekovu apie trečią asmenį, išryškėja apibrėžtumo nuorodų
vartojimo būtinybė. Sėkmingam asmens tapatybės nustatymui žemaičiams paprastai pakanka vardo ar pavardės, pvz.:
194) *jũonis nudệrb nucàckệi̯ t‿lzda / ẹ‿pikê ẹšvêiz // 59
195) *pliksis bũt jẹs / jê bũt pavadnẹ // 58
196) *stõnkộu prtnk ustâ // 447
197) *martinkene᳞ atje᳞ pukãs apkẹbọsi // 326
198) *ž̑úobakienê ddlê tnk lẹižvi plktẹ62 // 302
Retkarčiais tam, kad nekiltų abejonių dėl apkalbamo asmens apibrėžtumo,
prie asmenvardžio gali būti pridedamas žymimojo artikelio funkciją atliekantis
įvardis tas, ta, pvz.:
61
62

kiaũlinti, ~ina, ~ino – ‘koneveikti, vadinti kiaule‘ KTŽ 158
liežùvį plàkti – ‘apkalbinėti, liežuvauti‘ KTŽ 302
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199) ta‿*kũotre᳞ nkr nadệrb / vọ‿tik‿vãûojẹs // 507
200) tas‿*ž̑aušlis par‿sva slinkàvma neka ẹ‿natộr // 374
201) velnâtis63 / nà‿vãks / tas‿jûsa *jũonis // 480

Su pašnekovu išsiaiškinus aptariamo ar apkalbamo asmens tapatybę, tolesniame diskurse paprastai pasitelkiami trečiojo asmens įvardžiai ons, ana, anėi,
anuos. Jie dažniausiai ir vartojami kaip asmenvardžio substitutai aptariant su
etinėmis nuostatomis susijusius (mandagaus bendravimo, padorumo raiškos ir
pan.) pažįstamų asmenų elgesio modelius, pvz.:
202) ka‿sọsẹtnkâm / ns vsumèt pasẹsvéikindâms pakile keprẹ // 161
203) kad‿kùmèt ns priẽtọ pri‿mnẹs ẹ‿gra žũodi pasakītọ / fùi nê /nkumèt
// 195
204) ns vsumèt palàbện ẽdâms prọ‿šli / napramúžện // 247
205) ànà tkrà tũopške᳞64 / vsumèt prašmũžện pro‿šli ni‿lbas napasọsi //
450
206) pramúžna ànà prọ‿šli kãp ãule᳞ // 247
207) tkrọs audadũšis65 / nẽ ns vũogtẹ bje᳞ / nẽ i‿bažnnčẹ ẽt // 410
KTŽ kalbėtojui svarbu aptarti apkalbamų asmenų tvarkingumo lygį, kiek
dėmesio skiriama išvaizdai ar savitarpio santykiams su tais, už kuriuos aptariamasis asmuo yra atsakingas ir kuriais privalėtų rūpintis, pvz.:
208) vọ‿apsẹlédệms ànũ  baiâusis // 29
209) tn pr‿anũ r gvà nàtvârka / vskas metûojẹs vsãs pàšalês // 253
210) kûoks ns r apsẹžélnẹs apsẹbvẹs / kãp bazọs // 41
211) natnkộntis àni pri‿dârba // 447
212) ns  tkrọs tležis / nikuokêm rimtâm dârbộu nàtnk // 444
213) ddlê nažveizeje᳞ ànà sva žmúogãus66 // 479
214) ànà gèrã ọžvêiz sva vkùs // 479
215) ànẽi tũ‿sva vãka àpgêrb / aptmpa ẹšlêsdamis i‿muokkla // 439
216) kãp gīvên tẽp / b tk andọ sọrọkộu67 // 27
KTŽ gausu pavyzdžių, rodančių, kad kalbant apie tolimesnius pažįstamus
arba apie visai nepažįstamus asmenis paprastai pasitelkiamos apibendrintos asmens nuorodos (žmogus, moteris, merga, vaikas ir pan.). KTŽ diskurso atkarpose jas dažnai lydi apibrėžtumo artikelio vaidmenį atliekantis parodomasis įvardis
63
64
65
66
67
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velnáitis – ‘išdykėlis‘ (apie vaiką) KTŽ 480

tõpškė – ‘nevaleika, nevykusi, žiopla (moteris)‘ KTŽ 450
šiaudadū̃šis, ~ė – ‘silpnadvasis, tuščias žmogus‘ KTŽ 410

Čia žmogùs – ‘vyras‘, plg. KTŽ 503.

surokúoti – ‘sutarti, sugyventi‘ KTŽ 348
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(tas, ta) ar kokybinis demonstratyvas68 (tuoks, tuoki). Mažiau pažįstami asmenys
KTŽ kalbėtojo dėmesio centre dažniausiai atsiduria dėl išvaizdos, elgesio ar kilmės išskirtinumo, pvz.:
217) kûokẹs ệlgas blakstenas tuo‿žmúogãus // 46
218) tuo‿žmúogãus tẽp bjãurê tràškanûojẹs kis // 452
219) tuo‿žmúogãus tệik ter / nọ‿žûodmẹnis žûodmẹnis // 501
220) tuos‿mérgũos kis kãp vštšũdê // 489
221) tà‿mrgà toki plộmpa / tệik partọs / tệik pastọs // 302
222) par‿ptẹ pũga bva ọžbegẹs tûoks kailẹnuọs69 pasẹšdtệ // 138
223) tà mrgà apsẹkârsta vẹsúokês kàspẹnãs ẹ‿tẽp ẽt i‿mesta // 147
224) ta‿mûotrẹška ệlga lẹižvi tộr70 // 214
225) tàs žmogs  maištkrâujis / tevs š‿vẹinã vitâ / vọ‿mûotina ẹš‿kažkûoki kta svetâ gla // 224
KTŽ kalbėtojui svarbus aptariamo asmens pasitikėjimas savimi ir mokėjimas apsiginti: aukštas pasitikėjimo lygis siejamas su kitų asmenų nepajėgumu
apkalbamą asmenį paveikti, o žemas apibūdinamas kaip formuojantis agresyvų
daugumos elgsesį su neapsiginančiu asmeniu; kalbėtojo užuojauta skriaudžiamam asmeniui parodoma jo apibūdinimu (pavyzdžiui, nabagė, žmogielis71), pvz.:
226) pr tã mérgã àni naprisknẹs72 // 178
227) tũ‿žmũogọ vs nukntûo73 / ns namûok atsẹgûotẹ // 178
228) ns nbags knt nù‿vẹsũ 248
229) t‿nabgẹ vs údệi̯74 kãp sọsrọkvẹ // 463
230) tũ‿žmuogẹli pàt pjũklệi̯ ẹ pjũklệi̯ âuras dinàs // 301
Pasitikėjimą gniuždančius priekaištus KTŽ kalbėtojas vertina kaip sunkią
naštą (plg. ‘užsisėdimą ant vaiko‘), pabrėžia kai kurių asmenų agresyvų ar nuolankų būdą ir stebisi tais asmenimis, kurie sugeba konfliktinėse situacijose išvengti priekaištavimo, pvz.:
231) biss ànũo ọntsẹsedệms75 ọn‿tuo‿vãka // 27
232) ns vàksệi̯ kũožna vệina / ka‿tik‿tas‿lêdas // 472
68
69
70
71
72
73
74
75

Plg. Rosinas 1996: 85.

kailinuõčius – ‘kailiniuotis, kas su kailiniais‘ KTŽ 138
lgą liežùvį turė́ti – ‘mėgti liežuvauti‘ KTŽ 214
Plg. žmogẽlis – ‘vargšas žmogus‘ KTŽ 503.

prisiknsti – ‘prikibti‘ (KTŽ 178), ‘prisikabinti‘

nukntoti, ~oja, ~ojė – ‘įveikti, nugalėti‘ KTŽ 178

ū́dyti, ~ija, ~ijo – ‘persekioti, barti, uiti‘ KTŽ 463
antsisė́dimas – ‘ujimas, užsisėdimas‘ KTŽ 27
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233) ns nkumèt mộn ner ọžmetẹnejẹs76 / ka‿ẹ‿pẹktộujọ bvûom / vẹstệik //

236
KTŽ kalbėtojo užuojautos lauke atsiduria vieniši, pasiligoję, nukentėję nuo
gaisro, nesugebantys savęs tinkamai prižiūrėti asmenys, pvz.:
234) bedà / tuokê lẹgúotâ múotrẹškâ vẹinâ // 215
235) ta‿vãrgše᳞ muotrẹškle᳞ pdege᳞ bèsộnti // 267
236) *kuotrle᳞ ẽt vsumèt apsẹpũrẹnọsi // 308
Kartais KTŽ kalbantysis akivaizdų asmens neprisižiūrėjimą ir neatidumą sau
pateisina dėl iš tam tikrų aptariamo asmens elgesio detalių matomo valios ir užsispyrimo derinio, pvz.:
237) bàtâ sọplšẹ /šũrèlê atsẹršẹ / v ns šlmštện77 /ẹ‿vskas // 416
KTŽ kalbėtojo dėmesio centre atsidūrus vaikams, dažniausiai dėmesys sutelkiamas į išvaizdą, elgesį, gebėjimus, o paminėjus pastaruosius – ir ateities galimybes, pvz.:
238) tàs‿anũ vãks dils kãp àuollis // 25
239) ànũo vãks tûoks mžọs kãp kọkle᳞ // 25
240) tas‿anũ‿vãks tûoks tžlis / navkẹs // 446
241) šẹtã‿tũo vãka smộrglis vệsumèt ẹštsẹs // 415
242) tas‿vãks tûoks ẹštžẹs // 450
243) tas‿vãks nmàž nabje᳞ svètẹmũ žmúoũ // 257
244) neka ẹš‿tũo *vẹncùli vãka nabûs / š‿pàt mža  tûoks pūstagãvis //
329
245) spratlvs vãks / ẹš‿anũo ẹšâugs pruotngs žmogs // 400
3.1.4.

Kalbantysis renkasi neapibrėžtumą (individualios tu reikšmės
neutralizacija, elgesio maksimos ir apibendrinimai)

Siekdamas universaliau apibūdinti savo patirties modelius, KTŽ kalbantysis
gali pasirinkti antrąjį asmenį įvardijantį tu kaip apibendrinamąjį įvardį. Tokiu
atveju tu, kuris įprastame kontekste linkęs nurodyti išskirtinumu pasižymintį
kitą asmenį, perima daiktavardžio žmogus reikšmę ir tampa bendrumo priedangą teikiančiu žodžiu78. Neapibrėžtos referencijos tu vartojamas sakiniuose,
kuriems sudaryti pasitelkiamos universalios (daugeliui indoeuropiečių kalbų
76
77
78
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užmetinė́ti (sl.) – ‘priekaištauti‘ KTŽ 236

šlámštinti, ~ina, ~ino – ‘negrakščiai eiti‘ KTŽ 416

Apie neapibrėžtos reikšmės referenciją žr. Haspelmath 2000: 11. Lietuvių kalbotyroje tai apibūdinama kaip tu vartojimas apibendrinta reikšme (plg. Valeckienė 1965: 668), kaip individualios tu
reikšmės neutralizavimas (plg. Rosinas 1996: 26) ar gramatinės metaforos atvejis (plg. Judžentis
2012: 114).

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

LXXIX

Žemaitiškos tapatybės raiška:
dėlionė iš Kretingos tarmės žodyno (2011) pavyzdžių

būdingos) taisyklės, susijusios su apibendrinamąjį pobūdį perteikiančia kiek
specifine laiko santykių raiška: asmeninis įvardis neapibrėžtą reikšmę įgyja nupasakojant irrealis kategorijai79 priskiriamas situacijas, kurioms apibūdinti pasirenkamas negatyvus poliariškumas ir (ar) laisva parinktis80, pvz.:
246) nadệrbsi / neka natọresi // 459
247) jê nûori / ka‿kas‿ọžâugtọ / rẽk nga prikštẹ // 136
248) ka‿svẹs navêizi / ẹr‿apšộrsti žmogs / apsẹlêdi // 421
249) ali‿kãp tas‿crọlis81 pikê gệid / klauskis ẹ‿nuorek // 62
Universaliam patirties modeliui apibūdinti ir elgesio maksimoms perteikti
kalbėtojas dažnai renkasi beasmenes konstrukcijas, pvz.:
250) rẽk gẽrbtẹ ẹ‿mīletẹ sva tevus // 446
251) bíedũo rẽk žmũogọ gébetẹ // 339
252) rẽk pabegtệis / jê kr mùšas /ẹ‿vskas // 42
253) nàrẽk gdntẹ82 vákũ nu‿mža pársẹvagtẹ // 119
254) napadũorọ senûoms múotrẹškûoms tãuztẹ vejus // 443
Patirties situacijos KTŽ dažnai apibendrinamos sakiniais, kurių subjektas
įvardijamas daiktavardžiu žmogus arba situacinį vaidmenį nurodančiu jo daiktavardiniu (pvz., vaikiukai, mergaitės), būdvardiniu (pvz., baguotam) ar įvardiniu
substitutu (pvz., kas, kitieji, kurie), pvz.:
255) pràsts žmogs / kàtràs pasžīûo83 ẹ‿nabrûpẹnas atdộutẹ // 499
256) pàdarbs žmogs vsr dârba rnd // 267
257) sọsẹvelọsẹs mẽrgas namûok vsũ tnu // 440
258) bagúotâm vê ẹr‿i‿kũošẹ šk / v biednâm ni‿i‿ptra // 44
259) vaikâms vsumèt ddlê tnk kū‿nûors kâtẹ // 141
260) mergátems ddlê tnk glọusutệis / ànuos kãp kattê glọusộujẹs // 111
261) sọ‿tûoọ smrda kàs gâl bûtẹ kpẹtûo // 378
262) kẹtệi apsẹžànjẹ ddlê gèrã sọrọkộu // 165
263) kri nàsọtnk / ẹr‿š‿šali véizộnt bãisê r // 448
Neapibrėžtumo konstrukcijos pasirenkamos ir siekiant pasiguosti dėl žmogaus esmės nekintamumo, plg.:
264) ku vlks gme᳞ / tu ẹ‿kârš // 147
265) jê kàs r nussẹs / ns tûoks ẹ‿lks // 401
79

Apie irrealis reikšmės sąsają su faktyvių implikacijų arba presupozicijų vengimu žr. Holvoet, Pajėdienė 2004: 90.

80

Plg. Haspelmath 2000: 52, 64.

81
82
83

cỹrulis – ‘vieversys‘ KTŽ 62

gùdinti, ~ina, ~ino – ‘pratinti‘ KTŽ 119

pasižyčióti – ‘pasiskolinti‘, plg. KTŽ 499
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kọprûota tktã gràbs baẹštaiss // 197
apskrèteli / kãp ẹ‿kọprûota / tktã kàps baẹštaiss // 29
ẹšmúoksi t kârvẹ i‿mdi lptẹ / nkumèt // 257
bûoba na‿rọnkûove᳞ / naẹšvẽrsi / kok ànà r / tok ẹ‿bûs / napárdệrbsi
// 481
Aptartos KTŽ kalbėtojo lingvistinės strategijos, pagrįstos atviru pasipasakojimu (atskleidžiančiu kalbėtojo aš), tiesioginiais apibūdinimais, skirtais nusakyti
bet kuriam asmeniui ir aš (o esant kartu su kažkuo taip pat ir mes), to (ir iš kelių
adresatų susidedantį jūs), ons, ana, anėi, anuos, nurodymais tiesioginiam adresatui (to, jūs, mes) ar universaliomis elgesio taisyklėmis ir modeliais (vengiant
individualios asmens nuorodos), pokalbiuose persipina viena su kita. Čia jos išskirtos, kad būtų galima iš didžiulio įvairaus pobūdžio diskurso atkarpų kiekio
sulipdyti tam tikrus ryškesnius KTŽ kalbėtojo bruožus, tiksliau, galimų bruožų amplitudę. Kad žemaitiško individo paveikslas darytųsi dar ryškesnis, visas
nurodytas KTŽ kalbėtojo strategijas sutelkus (arba nebekreipiant dėmesio į jų
savitumą) bus vertinami KTŽ užfiksuoti įdomesni pastebėjimai apie individo
egzistenciją kaip buvimą tam tikru laiku tam tikroje erdvėje.
266)
267)
268)
269)

3.2.

Požiūris į laiką ir erdvę bei savitarpio santykius

Tikrąją daugelio aukščiau nurodytų KTŽ kalbėtojo pasakymų, kurie iš pirmo
žvilgsnio gali pasirodyti susiję vien su įpročiu priekaištauti, atsiradimo priežastį
padeda suvokti KTŽ diskurso atkarpos, kuriomis fiksuojamas tam tikras kalbėtojo gyvenimo etapas ir atskleidžiama glaudi jo kasdienės veiklos sąsaja su
įsipareigojimais.
3.2.1.

Įsuktas į laiko ratą

Laiko ir jo tėkmės vertinimą atskleidžiantys KTŽ kalbėtojo sakiniai leidžia
suvokti, kodėl kartais perdėm sureikšminamas dėmesys tvarkai (pastabos tiesioginiam adresatui dėl kasdienių įpročių laikymosi), o kartais pasireiškia išorinis
nedėmesingumas (bendravimo su pažįstamais vengimas, atsirandantis iš baimės
sutrukdyti įprastą darbų ritmą). Tokius dalykus atskleidžiantys modeliai rodo
KTŽ kalbėtoją kasdienę veiklą suvokiantį kaip nuolatinį spirale besisukantį judėjimą į priekį. Tokio judėjimo atskaitos taškas dažniausiai yra dienos ir metų
ciklai, pvz.:
270) mets‿nu‿mta / dinà nù‿dẹinã / tẽp ẹr‿ẽt ộmž̑ọs // 261
KTŽ kalbėtojo kasdien pasikartojanti veikla susijusi su atsakomybe šeimai,
pvz.:
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271) takộujọ kũožna dina tọu‿kè i‿pêrma // 438
272) kũožna dina kãp tàs / tẽp tàs / plúovẹmûos / šlavmûos / žīgèvẹmûos //

310-311

273) vện tas‿šlavẹnejẹmûos kũožna mla dina kẹik lãika àtêm! 417
274) ka‿t‿tẽp ẹ‿pàslệnki84 ọžsẹmtẹ sọ‿pitâs / vêrdi kũožna dina ẹ‿nakrst

// 374
275) tọ‿kũožna dina kū‿nûors vs plavẹneji85 // 303
276) parèjệs skbẹnã apvêiz gvûous ẹ‿vel àtgãl lèk // 371
Kartais net gyvenimo trukmė KTŽ nusakoma pasitelkus ciklinį – sugrįžimo
beveik į tą patį tašką – suvokimą. Plg. du beveik sutampančius teiginius, besiskiriančius tik judėjimo greičio apibūdinimu:
277) dntũ nabdeọ / bà‿dọntũ atbegâu86 / ba‿dọntũ ẹr‿ẹšbegọ // 42
278) dntũ nabdeọ / bà‿dọntũ atẽjâu / ba‿dọntũ ẹr‿ẹšẽọ // 74
KTŽ kalbėtojas pabrėžia, kad norint sėkmingai įveikti kasdienes užduotis
tenka sparčiai suktis, o kartais gyvenime būna ir metų metais besitęsiantis sunk
mečio laikotarpis, pvz.:
279) rta mta tu atsẹkelọs rẽk apsžīộutẹ87 / vọ‿pàsku sọsvielộuji // 459
280) àš drbdâms navêizo darbàdệini / àli vêizọ / ka‿dãrbs nagãištọ // 478
281) sọ‿tûoọ plk dunieũ vákũ rẽk gèrã sktệis // 84
282) tệik mtu ẹšgīvènûom tokèm sspaudẹm88 // 401
Tam tikrų paros ir metų ritmo momentų svarbą fiksuoja įvairias laiko sampratas apibūdinantys sudurtiniai žodžiai, pvz.:
283) tọ‿baparsẹbráižâ nmi vsumèt pàũo naktúovẹûo89 // 250
284) gavâu kétệis pọáunakte90 // 328
285) šimta prmžẹime91 nàšaltà bva // 300
286) pr‿pàt darbelâiki92 ànà sọsẹska // 69
287) s‿tuokẽs nekâs naọžsjmk darbelaike // 254
288) jg nàb mažlẹs / ju žimmẹtẹs93 ãulẹs / gâl ẹ‿šáãu pabûtẹ // 500
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

pasliñkti – ‘netingėti, turėti norą ką nors dirbti‘ KTŽ 374
plavinė́ti, ~ė́ja, ~ė́jė – ‘dažnai plauti‘ KTŽ 303

Čia atbė́gti (prk.) – ‘gimti‘, išbė́gti – ‘mirti‘, plg. KTŽ 42.

žygiúoties, ~iuojas, ~iãvos – ‘liuobtis, ruoštis, namų apyvoką eiti‘ KTŽ 500
suspaudmas – ‘sunkus gyvenimas, vargas‘ KTŽ 401
naktovida – ‘vidurnaktis‘ KTŽ 250

pusiáunaktė – ‘vidurnaktis‘ KTŽ 328

prmžiemis – ‘žiemos pradžia‘ KTŽ 300
darbė́laikis – ‘darbymetis‘ KTŽ 69

žiemmitỹs, ~ė̃ – ‘kuris vienų metų‘ KTŽ 500
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Kiekvienam veiksmui būdinga įprastinė trukmė, o tam tikriems įvykiams
reikalingas tam tikras asmens brandumo lygmuo, todėl ryškūs neatitikimai KTŽ
kalbėtoją stebina, pvz.:
289) napraje᳞ ni‿mena kãp sọsẹtka /vọ‿š tàukš ẹr‿apsẹžànje᳞ // 443
290) ànà apsẹkûore᳞94 septīûolẹkas mtu // 148
Kalbėtojas įpratęs laiką, o kartais ir atstumą (žr. 292 pavyzdį), matuoti atkarpomis. Tokios atkarpos nurodomos pabrėžiant sutartinio laiko matavimo vieneto trukmę, pavyzdžiui, visa / kiaura diena, pusė dienos, cielas metas, visas amžius
(kaip ‘sąmoningo asmens gyvenimo dalis‘), arba nurodant konkretų tokių sutartinių vienetų skaičių, pvz.:
291) plúnâu95 vsа dina ẹ‿ddlê pavargâu // 311
292) ẹš‿*plúngê i‿*krètnga rẽk vsa dina plûnktẹ96 // 311
293) k‿t s‿tu tàpnuot / ns par‿vsa dina naapsdệrb // 440
294) ès âuras97 dinàs apkrâuts s‿darbãs // 159
295) pársẹtẹrûoje᳞98 psi déinũos // 445
296) ànà ẹšvãrga ẹšbva cela mta tn // 58
297) par‿vsa ộmži vrs párvêike᳞ mn lig‿gva kâula s‿tu sva besẹškọ
karàktûoȓọ // 487
298) s‿tu žàn àš‿naatsẹvũožẹjâu vsa ộmži // 491
299) par‿trêta mtu pragīvénsêm / štã ẹ‿vákã pràks99 / pagébes // 453
Laiko tėkmės greitį KTŽ kalbėtojas suvokia kaip reliatyvų, sietiną su asmens
užimtumu, pvz.:
300) ẹgbe᳞ tuos‿dinũos bũn / ka‿neka nadệrbi // 123
301) vinãs jukãs prje᳞ ta‿dinà // 134
302) ka‿pâugi / ddlê grẽtâ ẹšbeg mètâ // 34
303) ka‿tr dug dárbũ / ne lãika ni‿numrtẹ // 58
Laiką KTŽ kalbėtojas įvardija kaip tąsią substanciją, kurioje žmogus keičiasi
(auga, bręsta, sensta), savo ar kito asmens pasikeitimo, ypač susijusio su senėjimu, iki tam tikros ribos kartais visai nepastebėdamas, pvz.:
304) tas‿lãiks tẹsas / vọ‿mès sénstâm // 446
305) àš vnkârt100 pasenâu / ‿ganà // 485
94
95
96
97
98
99
100
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apsikárti – refl. menk. ‘ištekėti‘ KTŽ 148

plùnkti, ~a, ~ė – 1. ‘su didelėmis pastangomis ką dirbti‘ KTŽ 311
plùnkti, ~a, ~ė – 2. ‘su didelėmis pastangomis eiti‘ KTŽ 311
kiáuras, ~a – 2. ‘ištisas, visas‘ KTŽ 159

pársiterlioti, ~ioja, ~iojė – ‘užgaišti‘ KTŽ 445

prakùsti, prakuñta, prakùto – ‘suaugti [...] sustiprėti‘ KTŽ 199
venkart – ‘vienu kartu, drauge, iš karto‘ KTŽ 485
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306) ànà pasna / sukrta vnkârt // 485

Kaip jau minėta, tokie pasikeitimai kalbančiojo suvokiami kaip turintys vykti
tam tikru tempu, todėl aptariant individo amžiaus tarpsnius ir brandumą (pajėgumą) neatitiktis normoms ar ryškūs pasikeitimai nusakomi trūkumą nurodančiomis frazėmis, pavyzdžiui, nieko nėra suprantąs; nieko nebėra; mirti pirm laiko:
307) vaiklis mtu / àl neka ne sọprntọs // 58
308) ju pâugọsi pâugọsi / ju ẹ‿juka sprnt // 34
309) tas‿snis tkrã sọvaikeje᳞ / nabžna nẽ kũ baskọs / nẽ kũ badrọs //
471
310) ju š‿anũo neka nàber / kâršatẹs101 / neka napadarsi // 147
311) i‿sentvẹ ta‿mûotrẹška prded klâiktẹ102 // 167
312) ka‿pasenâu / ẹ‿lgas ismete᳞ // 136
313) ns mre᳞ pẹrm‿lãika // 299
314) ns mre᳞ ba‿lãika // 204
Suvokdamas nenumaldomą laiko tėkmę, KTŽ kalbėtojas mėgsta pabrėžti
tam tikro momento tinkamumą. Jo noras bendrauti ribojamas supratimo, kad
be rimtos priežasties kito asmens trikdyti negalima, todėl stengiamasi išoriškai
galimą nemandagiu palaikyti elgesį paaiškinti vidine kultūra, pvz.:
315) kãp skis103 pri‿pòsrītê parējê // 361
316) dàbãr pàts darbelâikis /natrọkdk mûsa // 69
317) ska àtẽk kùmèt núorintâs pri‿mnẹs / bèt kùmèt àš ẹšẽọ š‿nọmũ /
ka‿nie‿lãika // 58
318) nuȓeûo pasrọkộutẹ / àl bẹjâu trkntẹ // 457
319) nanuorejâu jûsa trkntẹ / del‿tũo ẹ‿naatẽjâu // 457
KTŽ kalbėtojas planuoja pats arba pataria kitam apmąstyti, kaip geriau veikti
ar elgtis, pvz.:
320) pẹrâusis dârbs rta mta / gvûous apsẹšêrtẹ // 300
321) prisvežem šina vẹsâ žimâ // 483
322) mộn rúodûos / ka‿vsùs skọbẹâuus dârbus rẽk atlktẹ pẹráusê // 371
323) pasẹdek vúobulũ rtộu ẹ‿prītộu / vsũ nasọvágk ọn‿kãrta // 314
Vienadienišką mąstymą ir su besikeičiančių nuotaikų kaita susijusį nepastovumą jis apibūdina kaip netinkamus, o ateitį skubančio laiko tėkmėje – kaip
nepažinią, miglotą, pvz.:
324) ka‿tik‿tộr / ànà skb kọu‿gréãu ẹšlêstẹ pnngus / vinũos dinũos
gaspadne᳞ // 210
101
102
103

káršatis – ‘gili senatvė, karšimas‘ KTŽ 147

kláikti, ~sta, ~o – ‘kvaišti‘ KTŽ 167
kap sỹkis – ‘kaip tik‘ KTŽ 361
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325)
326)
327)
328)

ànà  kãp veji pàpọtamà / vệina dina tẽp / vọ‿kta ktêp // 330
ns  valọndets104 / ànu nagâl pasẹrmtẹ // 472
nažẹnâ žmogs / kũ‿àtnèš rtdẹinà // 345
nažẹnâ / kũ rtuo‿dinà gâl pagẹidûotẹ // 346

3.2.2.

Konkrečioje erdvėje (nuolat ar laikinai, vienas ar su kitais,
vakar ar dabar, po mirties...)

Skaitant KTŽ ryškėja žemaitiško pasaulėvaizdžio ribos, kuriose kalbantysis
svyruoja tarp siekiamybės būti savarankišku ir noro bei galimybių bendradarbiauti ar būti kartu kitais105. KTŽ esama teiginių, rodančių, kad kolektyviškumas kartais labai pageidaujamas ir savanoriškas (pavyzdžiui, susitelkimo reikalaujančiuose ūkio darbuose ar pramogaujant), o kartais jis apibūdinamas kaip
priverstinis ir susijęs su noru atsiskirti (pavyzdžiui, kai tenka nuolat dalintis
viena erdve).
KTŽ kalbėtojas erdvę dažniausiai apibūdina ne tik kaip vietą, bet ir kaip procesą – gyvenimą kartu su kitais (plg. sykiu, kupetoj). Žinant apie XX a. antrosios
pusės, o ir ankstesnio laikotarpio, paprastų žmonių gyvenimo sąlygas, galima
teigti, kad tas procesas yra susijęs su tam tikro skaičiaus (dažniausiai nemenko) žmonių nuolatiniu arba dažnu buvimu nedidelėje namų (jais laikomos bet
kurios priedangos) erdvėje (plg. buvimo toje erdvėje įvardijimą veiksmažodžiu
talpintis). Toks buvimas suvokiamas kaip varginantis, pvz.:
329) àni s gīvên // 361
330) prm bvûom àtskẹrã / vọ‿dàbãr smuše᳞ vsùs i‿kpẹta // 300
331) kpẹtûo106 gīvêndamis vs isẹprklệi̯ // 197
332) tálpinsemûos kãp‿nûors vs vinũo trúobũo // 439
333) rsi àni tn ẹšsẹkârs / rsi čè nabvêsẹs // 148
KTŽ pabrėžiamas nuosavų namų neturėjimo atgrasumas, nemalonias asociacijas kalbančiajam kelia net ir laikinas buvimas su žmonėmis ir triukšmingoje
erdvėje, plg.:
334) pakīreje᳞ lig‿kkla tas‿nọmavệms107 // 126
335) plnà trobà bva žmúoũ / traškeje // 452
104
105

106
107
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valandė́tas, ~a – ‘pastovus, besikeičiančios nuomonės ar nuotaikos‘ KTŽ 472

Apie antropologų ir istorikų pristatomus kultūrinius modelius nuo stipraus individualumo ir stipraus kolektyviškumo žr. Harré 2008: 690–691.
kùpeta – 3. ‘būrys, draugė̃‘ KTŽ 197

į́numavimas – ‘gyvenimas nuomotame kambaryje‘ KTŽ 126
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Tačiau vienatvėje praleidžiamą laiką kalbantysis apibūdina su nepasitenkinimu, sieja tai su įsikalinimu (nusikalėti), atsiskyrėliškumu (kaip bazylius), tų pačių lėtų veiksmų kartojimu (tep i kieblinėju), pvz.:
336) àš nuskaliejâu vsa dina vẹns‿pàts nmi búdâms // 141
337) nuskaleji žmogs búdâms vệns kọr‿nûors ọžsẹdrẹs // 141
338) gven vệns kãp bazọs108 // 41
339) tẽp ẹ‿kieblẹnejọ vệns pàts p‿nọmùs // 153
Kito asmens galimybę būti ir gyventi vienam KTŽ kalbantysis vertina teigiamai, pvz.:
340) njâu anâm rũods109 gèrã gīvêntẹ / vákã pâugẹ / vệns pàts // 347
KTŽ esama frazių, kuriomis fiksuojamas galimas ar įvykęs asmens elgesio
pasikeitimas (susijęs su laisve ar sutrikimu, pavyzdžiui, atėjus svečiui) likus namuose vienam, pvz.:
341) vákã / nambûokẹt mna nuočnu110 / ka‿vin palksẹt // 259
342) vọ‿kêikas / vọ‿kêikas ns vệns palkẹs // 153
343) múotrẹškũosẹs kàžkr ẹšje᳞ / mès vin bèsâm nmi // 243
KTŽ kalbėtojui būdingas sėslumas, todėl toli nukeliavęs, o ypač – toli išsikraustęs gyventi asmuo apibūdinamas kaip nusigavęs (nusikoręs) į patį pragarą,
pvz.:
344) ns tukârt nusẹgva i‿ptẹ pkla // 101
345) tàs žmogs kàžẹn‿kr nusẹkuore᳞ i‿ptẹ pkla // 148
Neaiškios erdvės apibūdinimas pasirenkamas ir norint nusakyti pomirtinio
gyvenimo vietą, pvz.:
346) ka‿numrsêm / vs patèksêm ‿t raizgalnẹ // 333
KTŽ kalbėtojui svarbus ir jo paties, ir su juo esančių asmenų erdvės privatumas, o jį gali pažeisti per glaudus buvimas, triukšmas ar smalsios svetimos
akys, pvz.:
347) par‿tnkê sdiet sulâ // 440
348) nẽk árti / tȓ slûogas / prikẹbọ // 374
349) tevs nagâl pamẹigûotẹ / ka‿kas‿i‿rnki bráižûos // 50
350) ọžsẹdesêm pirânkas / ẹ‿nabšvẹisộus nkti prọ‿lộngus // 299
Būtinumas saugoti namų erdvę gali būti apibūdinamas kaip tinkamo elgesio
norma, pvz.:
108
109
110

Palyginimas kap bazỹlius taikomas kalbant apie vienišą žmogų, atsiskyrėlį (plg. KTŽ 41).
rõds – ‘tikrai‘ KTŽ 347

nočynà (sl.) – ‘įrankis‘ KTŽ 259
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351) ọžsẹdark drs ẹ‿sọ‿kũobẹọ111 ọžskabnk / napadũorọ / ka‿tdaras

dris // 179
Kartais erdvės parametrai yra pasitelkiami norint atkreipti dėmesį į laikiną
kokios nors ypatybės (pvz., protingumo) trūkumą ar apibūdinti aukštą neįvykusio ar žemą įvykti turinčio veiksmo tikėtinumo laipsnį, plg.:
352) drns par‿vsa plva / dáuãus neka // 85
353) šẽp gdrọs kãp vlks / vọ‿ka‿prisẹgere᳞ / drns par‿vsa plva // 119
354) par‿vệina plâuka112 tvẹs nanùneše᳞ ves nu‿tệlta // 302
355) ns ni‿ẹš‿tûola113 nàatẽs // 256
Erdvės parametrai pasitelkiami ir tais atvejais, kai tenka kitam asmeniui nurodyti jam reikalingą kelio trajektoriją, plg. nuoširdžią ir ironišką kelio nuorodas:
356) kȓu atvažèvûot / tȓu ẹ‿gržkẹt // 460
357) kȓu ijejê / tȓu r‿ẹšẽk // 460
Norėdamas pagirti dėl namų erdvės sutvarkymo, kalbėtojas pasiremia palyginimu, įtraukiančiu dvi aukščiausią hierarchinę poziciją užimančių erdvinių
simbolių kategorijas, pvz.:
358) tvrkà kãp bažnnûo / gràžẽ kãp dngu // 41
3.2.3.

Požiūris į bendravimą ir veiklą (nuoširdumo atpažinimas,
darbštumo įvertinimas, atjauta ir paguoda)

Žmogaus buvimas visada lemiamas būtinybės būti kartu su kitais. Buvimo
ir galimo bendradarbiavimo sėkmę KTŽ kalbėtojas pirmiausia sieja su asmens
nuoširdumu. Apie nepatikimus ir dviveidžius asmenis pašnekovas dažniausiai
perspėjamas pasitelkiant būdvardžiu tikras ar jo vediniais (tėkrus, tėkra, tėkrenybė) pagrįstų apibūdinimų nebuvimą, pvz.:
359) ns‿tûoks ẹš‿tkra ner /ns‿tik‿ir‿pasẹdêrgẹs114 // 73
360) ns ddas ddẹls gọdrũoč̑ọs /àl ẹš‿tkra tûoks ner // 119
361) ns dáug‿kũ dra del‿žmuoũ àũ // 72
362) tẹkrẹnbẹs ànũo kálbũo ni‿ẹš‿tûola ner // 447
363) ns  tûoks dàvatkà / k‿čè s‿anu ọžsẹdesi // 71
364) anệms ka‿kū‿rẽk gâutẹ / š‿aũ šlọp / vọ‿ka‿rẽk dộutẹ / trnas ẹ‿trnas // 455
KTŽ kalbančiajam svarbu žmogaus geras būdas, jis nemėgsta ginčytis ir bijo
įžeidinėjimų, pvz.:
111
112
113
114
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kobinỹs – ‘kablys‘ KTŽ 179

Per vieną plauką – ‘beveik, be trupučio‘.
Nei iš tolo – ‘tikrai‘.

pasidérgti refl. – ‘apsimesti‘ KTŽ 73
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365) ni‿žũoộu vitas ner / ns  sọsedẹšks // 401
366) šrdis ọždavẹms / vt kàs r svarâusis dàlks // 467

Kalbėdamas su kitu KTŽ kalbantysis kreipia dėmesį į susitelkimą (trūkumu
laikomas akių kontakto vengimas), kalbėjimo tikrumą (įtartinas atrodo ir nežemaitiškas kalbėjimas, kartais ir skirtingose vietovėse gyvenančių žemaičių šnektos skirtumai), asmens supratingumą ir savęs vertinimą, pvz.:
367) s‿anu rũodas naẹšvsi / ànũo nãirmûos115 vệns // 249
368) ns  tûoks verstakãbis / atsẹplûovẹs š kàž‿ẹš‿kr // 481
369) gargždškê bški ktêp rọkộujẹs nàkãp kretingškê // 100
370) ns  nasọrọkujêms116 žmogs // 348
371) paskre᳞ vẹršesộujọ / ẹ‿nabgâl s‿anu bapasrọkộutẹ kp‿sọ‿žmuog //
488
Nutikus bėdai, dirbant ar pramogaujant prireikia pagalbos, paramos. Visaip
gyvenime nutinka, todėl kartais skundžiamasi vienišumu bėdoje, o kartais didžiuojamasi susitelkimu ir vienybe, pvz.:
372) nûornts šni apkabnệs šãuk / neka naprišãuksi / ka‿ beda // 259
373) mès lãikėmûos kãp vệns // 484
374) kãp lnksmã / kãp gèrã búre // 216
KTŽ gausu pavyzdžių, kai giriamasi bendru darbu (mes, visi) – jo mastu,
spartumu, pasiektu rezultatu:
375) mès kãp rẽkệnt padẹrbejem / pàkl pàbẹngem // 77
376) ka‿inkûom vs / tùjãu ẹ‿pàbẹngem tus‿gàlùs râutẹ // 257
Dažni pastebėjimai, kad vienas asmuo ūkyje nėra pajėgus efektyviai dirbti,
todėl patariama, guodžiamasi ar viliamasi turėti talkininkų, pvz.:
377) tọ‿vệns tn tapnúojs vsa dina / bẹn‿vkùs pašãukis // 440
378) atvaž̑ộus brûolis ẹ‿prkbs117 / abdọ ẹ‿padrbsêu // 160
379) trjâu118 ka‿kbsêm / ẹ‿grẽtâ vện pabngsêm // 455
380) štã ọntâug mnệi padiejejê // 267
Asmens sėkmę KTŽ kalbantysis sieja su darbštumu ir sugebėjimu vikriai ir
efektyviai atlikti užduotis, todėl energingi asmenys visada aptarinėjami ir pagiriami, o tais, kuriems nesiseka, stebimasi, pvz.:
381) darbêm žmũogộu vsr gèrã // 70
382) mklọs žmogs ns r // 237
383) kàs pr smarkbe᳞ ànũos / lksta kãp žaibs // 376
115
116
117
118

narymos – ‘sukinėjimasis, dairymasis‘ KTŽ 249

surokúoti, ~úoja, ~ãvo – ‘sutarti, sugyventi‘ KTŽ 348

prikbti, prikim̃ba, ~o – 2. ‘pagelbėti, padėti‘ KTŽ 160
trjau adv. ‘trise‘ KTŽ 455
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patrkẹs ẹ‿skọdrộms119 tuos‿mérgũos // 371
nà‿žings ẽt / ns begtẹnã beg // 42
 žmúoũ / ka‿anệms nikûoks dârbs nàvkst // 486
žmúoũ biednộms vsumèt r ẹš‿nadarbma // 248
Sutuoktinio vikrumu ir darbštumu matuojama šeimyninio gyvenimo sėkmė,
pvz.:
388) mtrẹ žmũona tr // 241
389) ns smrks / àl ẹr‿ànà napesti // 251
Ieškančiam sau pagalbininko ar poros nurodoma, kokiu ar kuriuo asmeniu
nedera pasikliauti, pvz.:
390) sọ‿navkọọ žmog nekộr nagâl ọžsẹkštẹ120 // 165
391) s‿anu ner‿kũo ọžsẹdetẹ / ns  tkrọs mnkštâušis // 239
392) s tu pš121 gèȓãu naọžsẹdetẹ // 310
393) gvs tležis / nekộr s‿anu naọžsẹkši // 444
394) rẽk rmta ẹiškúotệis / sọ‿tûoọ trdalọ122 kp‿t gīvênsi / vaikli // 454
Žemaitiško bendruomeniškumo ir bendravimo aspektus atskleidžia nuolankumą ir susitaikymą nurodantys KTŽ pasakymai, pvz.:
395) priš‿viêji napapũsi / vàkli // 330
396) kok tâu bedà / ọn‿gâlvọ mita neks natša // 24
397) n neka napašksi123 žmogs / tẽp ju bva žadeta124 // 495
Nuliūdusį ar susikrimtusį pašnekovą KTŽ kalbantysis užjaučia ir guodžia pabrėždamas galimybę rinktis kitokią įvykių interpretaciją, neretai pasiremdamas
vaizdžiais palyginimais, pvz.:
398) diel‿neku nàrẽk kȓũoktẹ // 72
399) ns jọukộu / nàrẽk mtẹ i‿gâlva // 135
400) nabedavûokis / kọl‿bedũos ntọri // 41
401) laikkis / ka‿pàsku narẽktộm tọmptẹ kãp‿kûoki nagveli // 249
402) blúogã blúogã / àl vs‿geȓãu kãp‿pasẹkúorọsệm // 24
Kartais paguoda gali būti ironiška, pvz.:
403) n ẹr‿ẹšsẹrnka ẹš‿vsa bũda mésũos vẽrši ộudẹga // 48
Pats kalbėtojas mėgsta atsisakyti kito asmens dėmesingumo, o sulaukęs nepalankaus dėmesio žada nepasiduoti, pvz.:
384)
385)
386)
387)

119
120
121
122
123
124
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skudrùmas – ‘apsukrumas, miklumas‘ KTŽ 371

užsikšti, ~a, ~o – 2. ‘pasikliauti, remtis‘ KTŽ 165
pliùškis, ~ė – ‘kas nerimtas‘ KTŽ 310
trdalas – ‘karštakošis‘ KTŽ 454

negalėti pašikti – ‘negalėti padaryti‘, plg. KTŽ 495
žadė́ti, žãda, ~ė́jė – 2. ‘skirti, lemti‘ KTŽ 495
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404) vọ‿tọ‿nàsrk na‿sva lg / narúpnkis ž‿mọn // 31
405) kãp t mộn / tẽp àš tâu / pràgs priš‿pirga / vàkli // 299

4.

APIBENDRINIMAS

Pamėginus skirtingą emocijų raišką iliustruojančius KTŽ kalbančiojo teiginius apie save ir kitus sugrupuoti pagal pasirinktų frazių funkcionalumą ašyje
aš–tu–trečiasis asmuo–neapibrėžta individo raiška: lokalizacija laike–lokalizacija
erdvėje–lokalizacija bendruomenėje / bendradarbiavimas, išryškėja emocijų visapusiškumo galimybės bet kuriame iš dėmesio nukreipimo taškų. Kai kuriems
raiškos modeliams būdingas dažnesnis pasikartojimas visame KTŽ (tai sietina ir
su apskritai dažnesne tokių pasisakymų vartojimo tikimybe). Dažniau reiškiamų emocijų tipai (atpažįstami iš tam tikrų temų ir frazių savitumo) 1 lentelėje pažymimi ryškesnio fono langeliu. Apibendrinant straipsnyje aprašytus KTŽ
kalbančiojo asmens emocinį lauką atskleidžiančio diskurso ryškesnius bruožus,
akivaizdžiai matyti, kad kiekviena dėmesio nukreipimo kryptis (į save, į adresatą, į trečią asmenį, į aplinką) yra skirtingai susijusi su tam tikrų emocijų atsiskleidimo tikimybe.
Natūralaus kasdienybės diskurso dokumentavimu pasižymintis KTŽ fiksuoja glaudų kalbančiojo ir jo adresatų santykį, todėl šio žodyno kalbančiojo mano aš sąmoningai atskleidžiantiems apibūdinimams nebūdingos oficialaus prisistatymo reikalaujančios specifikacijos. Kalbančiojo aš eso dažniausiai susijęs su
tam tikra predikacija, padedančia išreikšti ryškiausių jį valdančių emocijų lauką,
pavyzdžiui, užuojautą (ès tok mėnkštuonle᳞, žr. 22 pavyzdį), pastovumo poreikį arba netikėtumų ir naujovių baimę (prì‿tã žèmệi ès prisẹršẹs, žr. 23 pavyzdį), pasitikėjimą savimi, atsiskleidžiantį stiprumo ar pranašumo deklaravimu
(žr. 30–31 pavyzdžius). Panašios struktūros formuluotės pasirenkamos ir nusakant laikiną fizinės būklės ir išvaizdos pasikeitimą (ès nušlọsi / nuškọsi, žr.
78 pavyzdį) arba fizinį ar dvasinį savo nepajėgumą (ès nagalngs, ès sọsẹgȓâužẹs,
žr. 35, 41 pavyzdžius). KTŽ kalbantysis rodo dėmesingumą sau (dažnai kiek vėluojantį), nurodydamas savo sveikatos sutrikimus (mna rnkas pléiše, mộn vdọrẽ ọžtka, plg. 37, 38 pavyzdžius). Trumpalaikes būsenų pasikeitimo situacijas jis gali nusakyti palyginimais (kãp ž̑ộrke᳞, kãp vštà, ès tẽp kāp‿kârtẹ vèdâms,
plg. 77, 78, 41 pavyzdžius), o savo sugebėjimus ar nuovoką pabrėžti frazėmis
àš múokọ, àš gà, tàs mộn r dažnai su ryškia nuoroda į save (àš pàts). KTŽ kalbėtojas savo pomėgius ir vertinimus mėgsta išsakyti netiesiogiai – eliminavimo
būdu paryškindamas tai, kas nepatinka. Siekdamas susigrąžinti saugias savo asmeninės erdvės ribas (jas gali pažeisti per daug artimas kito asmens buvimas
šalia, kvėpavimas, piktas ar įdėmus žvilgsnis, užgaulus kalbėjimas), kalbantysis
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pasirenka draudimus ar nurodymus, dažniausiai grindžiamus neiginiu ir savęs
paties kaip objekto nuoroda: monės / mon / moni / mona (žr. 60–71 pavyzdžius).
1 L E N T EL Ė.

KTŽ užfiksuotų frazių emocinės raiškos sutelkties pasiskirstymas pagal kalbėjimo strategiją

Įsipareigojimai

Kalbant
išryškėjanti
emocija

Moduliuojantys

rūpestis /
nerimas
pasitikėjimas

Vertinamieji

pasididžiavimas

rūpinimasis,
užuojauta
įvertinimas
meilė /
dėmesys
sau

apie
erdvę
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buvimą
kartu
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+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

nurodymais
adresatui

+

+

+

+

+

+

gėda
Esminiai

apie
laiką

apie tre- neutraličią as- zavus inmenį dividualią
reikšmę

apie
save

+

Kitokio pobūdžio, jau ne asmeninės erdvės apsaugai skirti, KTŽ kalbančiojo
nurodymai akivaizdžiai perteikia rūpinimąsi. Jis gali būti susijęs su pačiu adresatu, jo sveikata, buvimu, laikysena, elgesiu, taip pat su bendros tvarkos gyvenamoje erdvėje palaikymu ar paklusimu padoraus elgesio taisyklėms. KTŽ gausu
kalbančiojo nurodymų dėl netinkamos adresato išvaizdos. Tokiais paliepimais
ar klausimais patariama nepalikti namų erdvės, kol nebus atsižvelgta į pastabą. Pareikšdamas pastabą, kuri gali skambėti kaip priekaištas, KTŽ kalbantysis
stengiasi apsaugoti adresatą nuo galimų pašaipų ir nereikalingo dėmesio. Taip
netiesiogiai pasirūpinama reikiamu adresato pasitikėjimo už namų ar savo kiemo ribos lygiu. Nemenką tiesioginių nurodymų adresatui dalį sudaro pastabos
dėl atliekamų darbų kokybės ar veiklos tempo – darbas neturi būti dirbamas nei
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per lėtai (tada adresato veikla taptų nepageidaujama), nei per greitai (tai trukdytų sėkmingai ir nepavargstant atlikti užduotį).
Kalbant apie trečiąjį – paprastai pokalbyje nedalyvaujantį – asmenį, pašnekovo dėmesys kreipiamas į aptariamo asmens veiklą, sugebėjimus ir elgesį, ypač į
mokėjimą bendrauti, tvarkingumą ir rūpinimąsi kitais. Tokiose pokalbių atkarpose dažnai apibūdinama asmens išvaizda, išskirtiniai jos požymiai tampa papildomu asmens atpažinimo (apibrėžtumo) ženklu. Vertinimas dažnai būna susijęs ir su aptariamo asmens pasitikėjimo lygiu. Menkesnio pasitikėjimo, barami,
skriaudžiami ar sėkmingumu nepasižymintys asmenys dažniausiai apibūdinami
su užuojauta, kurią rodo subjekto įvardijimas deminutyvu ar vargingumą nurodančiu daiktavardžiu (plg. žmogielis, nabagas, nabagė, nabagėlis, nabagūtis KTŽ
248). Teigiamai vertinami sveika nuovoka ir užsispyrimu pasižymintys asmenys.
Siekdamas individualios savojo aš ir pašnekovo tu reikšmės neutralizacijos,
norėdamas perteikti elgesio maksimas ir apibendrinimus, kalbantysis renkasi
neapibrėžtumu pasižyminčias kalbėjimo strategijas. Jomis saugu pasiguosti (plg.
248 pavyzdį), pateikti reikalavimus, nurodyti taisykles (žr. 250–254 pavyzdžius)
ar saugiai išreikšti džiaugsmą arba grožėjimąsi (žr. 249 pavyzdį).
Aptartos KTŽ kalbėtojo kalbinės strategijos, pagrįstos pasipasakojimu, tiesioginiais apibūdinimais ir nurodymais ar universaliomis elgesio taisyklėmis ir
modeliais, pokalbiuose persipina.
Daugelio KTŽ kalbėtojo pasakymų tikrąją priežastį padeda suvokti KTŽ diskurso atkarpos, rodančios realią kalbėtojo situaciją tam tikrame gyvenimo etape
ir atskleidžiančios glaudžią kalbėtojo kasdieninės veiklos sąsają su įsipareigojimais. Pasakymai, nurodantys buvimo laike, erdvėje ir bendruomenėje patirtis
ir vertinimus, leidžia suvokti, kodėl kartais perdėm sureikšminamas dėmesys
tvarkai, o kartais pasižymima nedėmesingumu ne paties artimiausio rato asmeniui. Su laiko nuorodomis susiję pasakymų modeliai rodo KTŽ kalbėtoją kasdienybės veiklą suvokiantį kaip nuolatinį spirale besisukantį judėjimą į priekį.
Norinčiam sėkmingai įveikti kasdienybės užduotis, tenka sparčiai suktis, o gyvenamoji erdvė turi ribas, kuriose išbūti padeda nuolatinio dėmesio ir tvarkos
reikalaujančios taisyklės. Laike ir erdvėje žmogus niekada nebūna vienas. KTŽ
iškylančios žemaitiško pasaulėvaizdžio ribos rodo kalbantįjį balansuojant tarp
siekiamybės būti savarankišku ir noro bei galimybių bendradarbiauti, būti kartu
kitais. Konkreti situacija lemia, ar kolektyviškumas atrodo labai pageidaujamas,
ar priverstinis. Ištikus nelaimei KTŽ kalbantysis pašnekovą ragina laikytis ir nepasiduoti ir taip jį spraudžia į aplinkybes, kuriomis yra reikalingi susikaupimas,
ištvermė ir tvirtas charakteris, pvz.:
406) numrtệis vsumèt sọskbsi / gīvêntẹ / v // 240
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IŠVADOS
Remiantis KTŽ iliustracine medžiaga, straipsnyje aptarti ryškiausi kalbėjimo
modeliai, kuriais šiaurės žemaičių kretingiškių tarme kalbantis žmogus atskleidžia požiūrį į save ir savo aplinką. Pabandžius skirtingas įsipareigojimais pagrįstų
emocijų raišką iliustruojančius KTŽ pavyzdžius grupuoti pagal pasirinktų frazių
funkcionalumą ašyje aš–tu–trečiasis asmuo–neapibrėžta individo raiška: lokalizacija laike–lokalizacija erdvėje–lokalizacija bendruomenėje / bendradarbiavimas,
išryškėja emocijų visapusiškumo galimybės bet kuriame iš dėmesio krypties pasirinkimo taškų. Kai kuriems kalbėjimo modeliams būdingas dažnesnis pasikartojimas visame KTŽ (tai sietina su apskritai dažnesne tokių pasisakymų vartojimo tikimybe). Apibendrinant straipsnyje aprašytus KTŽ kalbančiojo emocinį
lauką atskleidžiančio diskurso ryškesnius bruožus, tampa akivaizdu, kad kiekviena dėmesio nukreipimo kryptis (į save, į adresatą, į trečią asmenį, į aplinką)
skirtingai susijusi su tam tikrų emocijų atsiskleidimo tikimybe. Kalbėdamas
apie save, KTŽ kalbantysis ryškiausiai atskleidžia vieną iš esminių įsipareigojimų – meilę sau. Tiesioginiais nurodymais pagrįstas bendravimas su adresatu
labai ryškiai atskleidžia rūpinimosi emocijų raišką. Rūpinimasis ir pasitikėjimas
labiausiai išryškėja ir kalbant apie veiklą ir buvimą kartu. Kalbančiojo pasisakymai apie trečiąjį asmenį ir elgesio maksimos bei apibendrinimai dažniausiai
pagrįsti vertinimu. Rūpesčio ar nerimo emocija išryškėja kalbančiajam aptariant
buvimą laike ir erdvėje.
Straipsnis pagrįstas prielaida, kad rūšiuojant vienokių ar kitokių kasdienybės
situacijų išprovokuotus pasakymų modelius, iš KTŽ visumos galima sudėlioti
tam tikrą kalbančiojo, perteikiančio daugybės nuasmenintų individų patirtis ir
pasisakymus, paveikslą. Sudėliotieji žemaičio emocinio lauko kontūrai dar turi
būti tikslinami, palyginimui pasitelkiant žemaičiams būdingų psichikos ypatybių suvestinę, pateikiamą Etninės priklausomybės determinuotų psichinių reiškinių tyrime125, bet tai jau kitas tyrimo etapas.
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Expression of Samogitian Identity: Putting
Together the Examples from Kretinga Dialect
Dictionary (2011) into a Single Picture
SUMM ARY
Based on the illustrative material used in the Kretinga Dialect Dictionary (KDD), the
article discusses the most prominent utterance models chosen by the speakers of the Northern Samogitian dialect of Kretinga by which the speaker reveals the attitude towards him/
her and his/her environment. An attempt to group the KDD speaker’s utterances illustrating different realizations of commitment-based emotions by the functionality of the chosen phrases on the axis I – you – third person – individual’s indefinite expression: localization
in time – localization in space – localization in community / cooperation raises the possibility
of versatile emotions at any point of choosing the focus of attention. It is noteworthy that
more frequent repetition is characteristic of certain utterance models in the whole KDD (it
is also linked with a generally greater probability of using such utterances in real speaking
situations). The summary of more prominent features of the discourse revealing the emotional field of the KDD speaker, which are described in the article, makes it clear that each
focus of attention (directing attention towards oneself, towards the addressee, towards the
third person, towards the environment) is linked with the probability of revealing certain
emotions to a different intensity. When speaking about oneself, the KDD speaker reveals
one of the major commitments – love for oneself – most clearly. The communication with
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the addressee based on direct instructions reveals the expression of caring emotions very
clearly. Caring and trust are most vivid when speaking about activities and being together.
The KDD speaker’s utterances about the third person and the maxims and generalizations
of behaviour are usually based on evaluations. The emotion of anxiety/worrying comes to
the fore when the KDD speaker discusses localization in time and space.
The article is based on the assumption that an attempt to group certain utterance models provoked by some daily situations out of the entirety of illustrations presented in the
KDD enables us to assemble a certain picture of the SPEAKER representing the experiences and utterances of the multitude of depersonalized individuals. The outline of the Samogitian’s emotional field shaped in this study should be further revised and highlighted by also
referring to the Summary Table of the Psychic Characteristics of Samogitians established in
the Research of Ethnically Determined Psychic Phenomena (cf. Bliumas 1997). But that is
already another stage of the study.
Įteikta 2018 m. gruodžio mėn. 10 d.
JŪR ATĖ PAJĖDIENĖ
Lietuvių kalbos institutas
Petro Vileišio g. 5, LT-10308 Vilnius, Lietuva
jurate.pajediene@lki.lt
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LORETA VAIČIULYTĖ-SEMĖNIENĖ
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 : morfosintaksė, tipologija,
valentingumas, semantika.

ŽMOGAUS TAPATYBĖS
KONCEPTAS PAGAL
TAPATUS, -I IR JO VEDINIUS
DABARTINĖS LIETUVIŲ
KALBOS PUBLICISTIKOJE
Concept of Human Identity on the Basis of
tapatus, -i and Its Derivatives in Contemporary
Lithuanian Opinion Journalism
A no t a c i j a
Šio straipsnio objektas – žmogaus tapatybė būdvardžio tapatus, -i, jo veiksmažodinių ir
daiktavardinių vedinių pagrindu. Struktūrinis požiūris į reikšmę čia derinamas su kognityviniu. Remiantis Dabartinės lietuvių kalbos tekstyno (toliau – DLKT) publicistikos medžiaga,
kalbama apie tai, koks yra žmogaus tapatybės konceptas. Tyrimas parodė, kad pagal aptariamųjų žodžių valentinius aktantus ir predikatus, kurių aktantais jie patys eina, žmogaus
tapatybė – tai savita asmens visuma, nuo gimimo jaučiama, suvokiama ir (arba) kuriama
pagal dualumą: kaip artimas žmogaus tarpusavio santykis su dalinėmis – prigimtine resp.
neprigimtine, dieviškąja resp. žemiškosiomis – tapatybėmis. Laiko atžvilgiu prigimtinė tapatybė yra pastovesnė už neprigimtinę. Kintamumas susijęs su raiška skirtingomis yra tapatus resp. tapatinti(s) formomis.
ES M IN I A I Ž O DŽI A I : būdvardis tapatus, -i, vedinys, konceptas, struktūrinė semantika.
A nno t a t ion
The article centres on human identity based on the adjective tapatus, -i, its verbal and
nominal derivatives. It combines the structural approach towards meaning with the cognitive one. By referring to the data of opinion journalism kept in the Corpus of Contemporary
Lithuanian Language (CCLL), the article elaborates on the concept of human identity. The
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study revealed that based on the valency actants of the words under discussion and the
predicates whose actants they themselves are, human identity is a peculiar entirety of the
person which is sensed, perceived and/or created on the basis of duality right from birth:
as the person’s close relationship with the partial – inherent or non-inherent, heavenly
or earthly – identity. From a temporal perspective, inherent identity is more stable than
non-inherent. Variability is associated with expression by different forms of yra tapatus and
tapatinti(s).
K E Y WOR DS : adjective tapatus, derivative, concept, structural semantics.

1.

ĮVADAS. TEORINĖS NUOSTATOS

Pastarąjį dešimtmetį madinga kalbėti apie tapatybę. Ši tema tyrinėta istoriosofiniu, sociologiniu, filosofiniu, socialiniu, kultūriniu ir kitais aspektais nemažo būrio lietuvių autorių, kuriuos visus čia suminėti būtų keblu ir galiausiai
nėra tikslo (inter alia Morkūnienė, sud., 2012; Matonytė, Morkevičius 2013;
Rubavičius 2014; Grigas 2016 ir gausiai ten cituojama literatūra). Pastaraisiais
metais tapatybė sulaukė ir kalbininkų dėmesio: ji yra nagrinėta sociolingvistiniu
(Ramonienė, red., 2016), etnolingvistiniu (Rutkovska, Smetona, Smetonienė
2017) aspektais.
Romualdas Grigas sako, kad „save [...] aš galiu pažinti, suvokti tik bendraudamas su savo artimaisiais, bendraamžiais, bendradarbiais, apskritai su mane
supančiu pasauliu. [...] Taip esti ir su tauta. [...] Ji užgimsta, formuojasi, įsitvirtina, degraduoja ir išnyksta tik santykyje su „kitu“ (Grigas 2016: 18). Arba, kaip
2005 m. spalio mėnesį rašyta internetiniame bernardinai.lt puslapyje1, „tapatybę
lemia ne vien tai, kaip suvoki save, tačiau ir tai, kaip tave suvokia kiti. Tapatybė yra daugiabriaunė ir sudėtinga. Kažkas yra suformulavęs, kad turime keletą
tapatybės sluoksnių – esame tarsi svogūnai“.
Išnagrinėję aštuonių vertybių pavadinimų semantiką remdamiesi kognityvinės etnolingvistikos principais, Kristina Rutkovska, Marius Smetona ir Irena Smetonienė (2017) leidžia „susipažinti“ su lietuvio tapatybe. Monografijos
autoriai, pagal Jerzio Bartmińskio ir jo komandos išgrynintą kalbinio pasaulio
vaizdo metodologiją (p. 29–35) išanalizavę konceptus ugnis, vanduo, namai, šeima, darbas, Europa, laisvė ir garbė, priėjo prie išvados, kad „hierarchinę struktūrą turinčios koncepto sferos aptikimas ir išskyrimas kartu prisideda prie savęs
kaip individo apibūdinimo ir suvokimo, o per individą – ir visos etninės grupės
saviraiškos“ (p. 260). Paaiškėjo, kad jų aptartos kintančios lietuviškos vertybės
1

Cituojama pagal Dabartinės lietuvių kalbos tekstyne teikiamą publicistikos medžiagą.
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labai susijusios su etniškumu, senąja baltiška kultūra, „o tai sietina su aukštu savimonės vertinimu, kalbos branginimu, meilės tėvynei raiška“ (p. 259).
Loreta Vilkienė, tapatybę traktuodama kaip nuolatines individo savivokos
paieškas ir savikūros procesus (Ramonienė, red., 2016: 135, dar plg. ten cituojamą literatūrą), nagrinėja svetur gyvenančių lietuvių, lietuvių kilmės asmenų
ir emigrantų etninės, kalbinės ir kultūrinės tapatybės klausimus, lietuvių kalbos
ir emigrantų tapatybės sąsajas, aiškinasi, koks lietuvių kalbos vaidmuo jų etninės tapatybės suvokime (p. 117–185). Autorė teigia, kad „kalba lietuviams yra
reikšmingas etninės tapatybės rodiklis“ (p. 118, dar žr. p. 128–129, 132, 152) ir,
kaip rašo Simas Karaliūnas (1997: 163), atlieka tapatinamąją-vienijamąją funkciją. Kitaip sakant, etninė tapatybė lanksčiausiai ir geriausiai atskleidžiama per
kalbą, glūdinčią tapatybės centre (Bucholtz, Hall 2006: 369), ir aptariamieji iš
esmės su lietuvių kalba akivaizdžiai tapatinasi (Ramonienė, red., 2015: 152).
Kita vertus, „reikia pripažinti ir tai, kad gyvas požiūris, jog lietuviu galima būti
ir nemokant lietuvių kalbos“ (p. 132). Kitoks santykis, anot L. Vilkienės, yra su
vieta – Lietuva, kuri etninei emigranto tapatybei yra „nelabai svarbi“ (p. 125),
tiksliau sakant, „vyksta etninės tapatybės „išvietinimo“ procesas, nes su Lietuva išlaikomas labiau emocinis, o ne teritorinis ryšys“ (p. 132). Kultūrinė svetur
gyvenančių lietuvių, lietuvių kilmės asmenų ir emigrantų tapatybė vienokiu ar
kitokiu mastu esanti hibridiška, bet joje stipri lietuviškumo dalis; branginamas
lietuviškas kultūrinis savitumas – kalba, istorija, simboliai ir pan. (p. 184).
Šiame straipsnyje į žmogaus tapatybę žiūrima iš struktūrinės semantikos pozicijų, tiksliau, struktūrinis požiūris į reikšmę derinamas su kognityviniu. Tokiu
požiūriu žmogaus tapatybė, kiek žinoma, aptarta nebuvo. Laikomasi nuomonės, kad „struktūrinė reikšmė yra eksplikuota kognityvinė reikšmė“ (Jakaitienė 1988: 58; plg.: Jakaitienė 2010: 56; Gudavičius 2011: 117). Čia analizuojami žodžių tarpusavio santykiai ir žiūrima, kokia informacija jais reiškiama, t. y.
koks arba kaip yra verbalizuojamas žmogaus tapatybės konceptas kaip kalbos
vartotojų sąmonėje glūdinti kintanti konceptuali informacija, mąstymo turinys, strategija (plg. Jakaitienė 1988: 42–43, 57–94; 2010: 17–18, 45–46, 50). Jo
pagrindu galima kalbėti apie vadinamąjį kalbos pasaulėvaizdį2 kaip kalbos elementuose užfiksuoto turinio supratimą, tam tikrą tikrovės interpretaciją kalboje
(plačiau žr. Gudavičius 2007: 10; 2009: 11–17, Rutkovska, Smetona, Smetonienė 2017: 20–22, 29 ir ten cituojamą literatūrą)3.
2
3

Plg. Rutkovskos, Smetonos, Smetonienės (2017: 22) vartojamą terminą pasaulio vaizdas kalboje.

Etnolingvistine koncepto samprata remiamasi ir, pavyzdžiui, Jurijaus Stepanovo (Степанов 1997),
Valentinos Maslovos (Маслова 2001), Svetlanos Ter-Minasovos (Тер-Минасова 2000), Algirdo
Ruškio (2011), Reginos Kvašytės ir Silvijos Papaurėlytės (2013), Silvijos Papaurėlytės (2013), Nedo Jurgaičio (2015) darbuose (dar žr. ten cituojamą literatūrą).
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Šio tyrimo objektas – reciprokinio tapatus, -i ir jo veiksmažodinių (tapatinti,
tapatintis, susitapatinti, sutapatinti) ir daiktavardinių (tapatybė, tapatumas) vedinių skirtingos formos, kai bent vienas jų aktantų eksplikuojamas arba implikuojamas kaip žmogus arba žmonių grupė, pvz.: Karalius tapatus valstybei DLKT;
Žmogus pradeda save (plg. žmogų) tapatinti su bendruomene DLKT; Serialai
turi terapinį poveikį ir atspindi tautos tapatybę, tiksliau, tai, su kuo ji pati save
yra linkusi tapatinti DLKT. Tikslas – remiantis tapatus, -i ir jo vedinių publicistikos sakinyje4 analize apibrėžti žmogaus tapatybės konceptą5 kaip pasaulėvaizdžio žmogaus sąmonėje dalį, tam tikrą suvokimo būdą. Keliamas klausimas,
kaip vartosenoje6 per aptariamus žodžius ir jų valentinius aktantus, t. y. formalią
struktūrą, aktualizuojama (darosi matoma) mentalinė struktūra – žmogaus tapatybė kaip tapatybės koncepto dalis.
Išsikelti tokie uždaviniai: nepretenduojant į išsamią literatūros apžvalgą, minėti, kas būdingiausia publicistikai (žr. 2 skyrių), kaip būdvardis tapatus, -i ir
jo vediniai apibrėžiami žodynuose, aprašomi gramatikų darbuose (žr. 3 skyrių),
išanalizuoti aptariamus žodžius minimaliuose publicistikos fragmentuose, t. y.
sakinyje, ir analizės pagrindu nustatyti, kaip skleidžiasi žmogaus tapatybės vaizdinys – dabartinės lietuvių kalbos vartotojų sąmonėje egzistuojantis konceptas
(žr. 5 skyrių). Žmogaus tapatybė apibrėžiama indukciškai.
Teoriniu tyrimo išeities tašku laikomas struktūrinės lingvistikos atstovų požiūris į kalbą kaip ta kalba kalbančių asmenų galvose glūdinčią struktūruotą
reikšminių elementų sistemą, kur tie elementai nusakomi per jų tarpusavio santykius, t. y. svarbu ne paskiri – x ir y – elementai, o santykis tarp jų (inter alia
Hjelmslev 1995: 36–51; Greimas 2005: 477, 50; Vykypĕl 2005: 11–44)8. Analizei imama konkreti (iš)raiška kalbos vartosenoje – sakinys minimaliame (kon)
tekste. Pavyzdžiui, sakinyje Karalius tapatus valstybei reikšminiai elementai
4

Plg. Evaldos Jakaitienės (2010: 32t) vartojamą predikatemos terminą.

5

Apie terminų reikšmė, sąvoka, konceptas ir prasmė turinį ir jų tarpusavio ryšius plačiau žr. Gudavičius 2007: 14–23, 2011; plg. Jakaitienė 2010: 46–48.

6

Plg.: „Žmogaus egzistencija yra tapati jo funkcijai kokiame nors sakinyje. Šis variantas susilieja
su visa modernybe ir postmodernybe, kur visata yra tapati ją apibūdinantiems diskursams. Tokie
pasisakymai yra pasekmė teigimo, kad ne tik visata, bet ir žmogus yra medžiaginis, iš dalių sudėtas daiktas, tad gali būti sudėtas ir kitaip, nelygu, koks diskursas, ir net pagal priešingus žmogui
apibūdinimus“ (Mickūnas 2012: 306).

7

Plg.: „Vienas pats terminas-objektas neturi reikšmės. Reikšmė presuponuoja santykio buvimą:
santykis tarp terminų yra būtina reikšmės sąlyga“ (Greimas 2005: 47).

8

Kognityvinė semantika tiria santykius tarp patirties (angl. experience), įkūnytojo pažinimo (angl.
embodied cognition) ir kalbos (Evans, Green 2006: 50); reikšmės traktuojamos kaip mentalinės
struktūros (Taylor 2006: 569).
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(leksemos) yra susiję opoziciškai: skirtingų formų daiktavardžiai karalius, valstybė susiję su tapatus (kaip aktantai vs. predikatas); daiktavardis karalius susijęs
su valstybei (subjektas vs. objektas). Konkretesnė predikato tapatus reikšmė aiškėja šalia kitų leksemų – daiktavardžiais žymimų aktantų: šiuo atveju leksemos
karalius ir valstybė sąlygiškai „kuria“, kitaip, aktualizuoja, tapatus (bendriau –
įeina į tapatybės) turinį9. Pagal kompozicinį principą, sudėtinės išraiškos kaip
visumos reikšmė apibrėžiama jos sudedamųjų dalių reikšmių pagrindu10. Struktūrinė reikšmė su konceptu susijusi dalies ir visumos santykiu sąlygiškai11, t. y.
ji verbalizuoja tam tikrus kintančius mentalinio turinio elementus.
Visų pirma žiūrima, kad tapatus, -i ir jo vediniai būtų vartojami sakinio lyg
meniu, t. y. kad patys eitų predikatu (tapatus, (susi)tapatinti) arba kad būtų vienu iš predikato valentinių aktantų (išsaugoti savo tapatybę). Kaip minėta, dėmesys kreipiamas į tai, kad bent vienas būtinųjų tapatus, -i arba jo vedinių aktantų
būtų pasakomas žmogų arba žmonių grupę žyminčiu žodžiu, ir analizuojama
antrojo aktanto leksinė raiška – nustatoma, kas juo pasakoma. Žiūrima, su kokiais predikatais vartojami daiktavardiniai tapatus, -i vediniai, t. y. kas formuoja
sakinio branduolį tais atvejais, kai tapatus, -i vedinys eina ne predikatu, o aktantu. Nagrinėjamos raiškos: žmogus (x) yra tapatus y, žmogus tapatinasi su y,
suvokti žmogaus tapatybę ir pan., ir ieškoma atsakymo į klausimą, kaip ir kokie
per raišką sakinio lygmeniu matyti žmogaus tapatybės turinio polinkiai12 dabartinės lietuvių kalbos publicistikoje.
Pagrindinis taikomas tyrimo metodas – aprašomasis analitinis, gramatinės,
semantinės analizės.
Nagrinėjant dabartinės lietuvių kalbos vartoseną, remiamasi pavyzdžiais,
rinktais iš Vytauto Didžiojo universiteto Kompiuterinės lingvistikos centre
9

„Daugumos predikatinių žodžių reikšmė aiškėja tik dvinariame ar daugianariame junginyje“ (Jakaitienė 2010: 51). Dar šiuo klausimu žr. Cruse (2001: 16). Plg. Louiso Hjelmslevo vartojamą
giminingumo sąvoką: „šis giminingumas tai tartum traukos jėga, kuria tam tikra forma pritraukia
tam tikrą substanciją; ji egzistuoja ir išraiškos, ir turinio plane“ (Vykypĕl 2005: 18).

10

Plg.: „Struktūrinės reikšmės sampratos pagrindą sudaro kalbos vartotojų žinios apie žodžių sisteminius ryšius ir jų vartojimo tekste taisykles ir normas. [...] Žodžių tarpusavio santykių tyrimas ir
yra ta procedūra, kuri leidžia įžiūrėti reikšmėje ir eksplikuoti tam tikrus smulkesnius sudedamuosius semantinius elementus. Štai kodėl struktūriniu aspektu reikšmę galima apibrėžti kaip organizuotą (t. y. tam tikru būdu sutvarkytą) semantinių elementų visumą“ (Jakaitienė 2010: 56).

11

„Netgi ne visai teisinga kalbėti apie jų [žodžio reikšmės ir sąvokos] sąveiką, nes sąveika implikuotų tam tikrą atskirumą. Matyt, mes čia susiduriame su vienu reiškiniu, kuris tačiau, būdamas
labai sudėtingas, turi dvi emanacijos formas: labiau paviršinę – žodžio reikšmę ir labiau giluminę,
labiau varijuojančią – kognityvinę sąvoką. Genetiškai galima pripažinti sąvokos pirmumą žodžio
reikšmės požiūriu“ (Gudavičius 2007: 18; plg. dar Jakaitienė 1988: 57–58).

12

„Aprašant kalbos vartoseną, kuri nuolat kinta ir todėl labai sunku ją nustatyti (apibrėžti), galima
operuoti tik tendencijomis“ (Vykypĕl 2005: 20).
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sudaryto Dabartinės lietuvių kalbos tekstyno (toliau – DLKT). Nuo 1992 m. iki
šiol kuriamo DLKT didžiąją dalį sudaro rašytinės, dažnai redaguotos, skirtingų
žanrų: publicistikos, grožinės, negrožinės ar administracinės literatūros, kalbos
tekstai. Dalis jų yra verstiniai. DLKT sakytinės kalbos pavyzdžių yra akivaizdžiai mažiau. Publicistikos tekstynas sudaro 63,8 proc. visos DLKT medžiagos.
Analizei atrinkta 1000 publicistikos sakinių13, kuriuose vartojami aptariamieji
žodžiai. Reikalui esant atsižvelgiama ir į sakinių minimalų kontekstą (300 ženk
lų pagal DLKT konkordanso eilutės plotį).
2.

KODĖL PUBLICISTIKA

Publicistika šaltiniu pasirinkta ne tik dėl to, kad ji sudaro didžiąją DLKT dalį, bet ir dėl savo „kaip tarpininkės“ (plg.: Bitinienė 2007: 17; Župerka 1983:
108) ypatybių.
Tradiciškai apie publicistiką kalbama nagrinėjant stilistiką – funkcinius stilius14 (inter alia Pikčilingis 1971; Župerka 1983, 2012; Bitinienė 2007). Pagal kalbos vartojimo sritis ir pagrindines kalbos funkcijas15 publicistinis stilius
skiriamas greta kasdienio buitinio (šnekamosios kalbos), oficialiojo dalykinio,
mokslinio ir meninio beletristinio (Pikčilingis 1971: 286tt) arba šalia mokslinio, administracinio, buitinio (šnekamojo, pagal Župerką 2012: 91) ir meninio
(Župerka 1983: 12, 99, 101; plg. 2012: 80–97).
Kazimieras Župerka (1983: 99, 101, 108; plg. 2012: 79) kalba apie tai, kad
du ryškiausius postilius – laikraštinį16 (rašytinį) ir oratorinį (sakytinį) turintis
publicistinis stilius esąs meninio ir nemeninio (dalykinio resp. buitinio) stilių,
arba kalbos sferų, sandūroje, tiksliau, arčiau nemeninio stiliaus (Župerka 2012:
13

Plg.: „Sakinys yra bazinis objektas, kuriame įkūnyta kalbos Semantika“ (Степанов 1981: 4, cituojama iš Jakaitienė 2010: 42).

14

„Funkcinis stilius – tai istoriškai susiformavusi bendrinės kalbos atmaina, kurios stilistines ypatybes ir kalbos priemones lemia kalbos vartojimo sritis, turinys ir funkcijos“ (Župerka 2012: 78;
kiek skirtingą nuomonę plg.: Župerka 1983: 12, 99; Pikčilingis 1971: 277; Gaivenis, Keinys 1990:
67; Ambrazas 1999: 204). „Funkcinis stilius yra tam tikri kolektyvinėje sąmonėje įsitvirtinę, įsisąmoninti kalbos vartojimo polinkiai, gairės, gana abstraktus modelis, o visa kalbinės raiškos įvairovė atsiskleidžia į tam tikrą stilių orientuotame tekste“ (Bitinienė 2007: 10).

15

Apie kalbos funkcijas, jų skyrimo kriterijus, skaičių, tarpusavio priklausomybę plačiau žr. Karaliūnas 1997: 113–175 ir ten cituojamą literatūrą. Dar šiuo klausimu plg. Župerka 1983: 99–100;
2012: 79, Marcinkevičienė 2008: 33–77 ir ten cituojamą literatūrą.

16

„Laikraštiniai žanrai yra informacija, straipsnis, feljetonas, reportažas, apybraiža ir kt. Esama ir
tarpinių žanrų, mokslinė publicistika“ (Župerka 1983: 101t, dar žr. p. 108). Apie publicistikai
priskiriamus žanrus, jų tipologiją, klasifikavimo kriterijus ir t. t. plačiau žr. Marcinkevičienė 2008.
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79). „Skirtingai nuo dalykinių stilių (mokslinio ir administracinio), būdingas
publicistikos požymis yra subjektyvus vertinimas. Vadinasi, publicistinis tekstas [...] yra lyg pusiaukelėje tarp dalykinio ir meninio stiliaus“ (Župerka 1983:
108; plg.: Župerka 2012: 87; Bitinienė 2007: 24; Marcinkevičienė 2008: 91–92).
Kalbamajam stiliui, kurio tikslas – „ne tik išdėstyti faktus, bet ir atitinkamai
nuteikti, įtikinti skaitytoją“, būdinga komunikatyvinės ir ekspresyvinės (Župerka 1983: 108), arba, kitaip, pranešimo (aktualios informacijos) ir poveikio (agitacijos bei ekspresijos)17 funkcijų dermė. Audronė Bitinienė publicistinį stilių
supranta siauriau – kaip periodiką (laikraščius, žurnalus) ir teigia, kad „pirminė
publicistikos paskirtis – atspindėti visuomenės gyvenimą (fiksuoti faktus, įvykius) ir tik tada jį veikti ir valdyti“. Arba, kaip cituodamas Grace Andrus de Laguną (1927) teigia S. Karaliūnas, „kalba yra svarbus būdas žmonių kooperacijai
įgyvendinti. [...] Žmonės nekalba tik tam, kad savo jausmus nuramintų, širdį
išlietų ar savo nuomonę išsakytų, bet kad sužadintų partnerių, kompanionų reakciją ir paveiktų nusistatymus, pažiūras bei veiksmus“ (Karaliūnas 1997: 108).
„Interakcijos bei komunikacijos esama ir tarp tokių žmonių, kurie tiesiogiai niekad nesusidūrė ir nesusiduria, bet vienas kitą veikia per sudėtingą visuomeninių
institucijų sistemą, kurią funkcionuoti įgalina pranešimų perdavinėjimas techninėmis ryšio priemonėmis per atstumą. Toks interakcijos bei komunikacijos
tipas esti, pavyzdžiui, [...] tarp straipsnio autoriaus ir plačių laikraščio skaitytojų
sluoksnių, kuriems tas autorius komunikuoja savo nuomonę“ (p. 96; plg. Bitinienė 2007: 1218). Galiausiai, „kadangi informacijos perdavimas, jos cirkuliacija
visuomenėje laikoma komunikacija, tai psichosocialiniu atžvilgiu komunikacija galų gale, matyt, yra žmonių elgsenos keitimas ir reguliavimas“ (Karaliūnas
1997: 107). A. Bitinienė šiuo klausimu priduria: „iš adresato [skaitytojo] tarsi atimama pasaulio pažinimo įvairovė, galimybė į jį žvelgti savu žvilgsniu: adresatas
turi paklusti adresanto įtaigai, perimti jo požiūrį į tikrovės reiškinius“ (Bitinienė 2007: 20). Būtent tokie „bevaliai“, mokantys skaityti ir rašyti, bet nekritiški,
„sudaro daugiau kaip pusę klausytojų ar skaitytojų“.
Taigi iš to, kas trumpai sakyta, darosi aišku, kad publicistikai priskiriamų
tekstų paskirtis – informuoti, vertinti ir (su)formuoti daugumos skaitytojų, arba viešąją, nuomonę. Atsižvelgiant į tai, galima, matyt, manyti, kad DLKT publicistikos sakiniuose matysimas žmogaus tapatybės konceptas atliepia arba yra
panašus į daugelio mūsų – aktyvių skaitytojų – galvose aktualiai su(si)formuotą
tapatybės interpretaciją.
17
18

Žr. Župerka 2012: 79, 87, 97; plg.: Pikčilingis 1971: 307; Marcinkevičienė 2008: 34–35, 53tt.
„Svarbu ne ką žmonės galvoja, o kaip turėtų galvoti“ (Bitinienė 2007: 12).
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3.

BŪDVARDŽIO TAPATUS, -I IR JO VEDINIŲ
APIBRĖŽTYS ŽODYNUOSE IR GRAMATIKOS DARBUOSE

Norint detalizuoti tapatus, -i ir jo vedinių turinį ir laikantis požiūrio, kad
bendroji žodžio reikšmė suvokiama intuityviai ir yra abstrakcija (Karaliūnas
1997: 277–278), svarbu apžvelgti, kaip kalbamieji žodžiai teikiami žodynuose.
Didžiajame Lietuvių kalbos žodyne (toliau – LKŽe) būdvardis tapatus, -i aiškinamas kaip ʻidentiškas, tolygusʼ (žr. 1–2 sakinius), Dabartinės lietuvių kalbos
žodyne (toliau – DLKŽe) – ʻtoks pat19, identiškas20, tolygus21ʼ. Atskirai teikiamas daiktavardis tapatumas LKŽe siejamas su tapatus kaip pastarojo vedinys, o
būdvardinis tapatybė čia apibrėžiamas kaip turintis dvi reikšmes, kurių viena –
ʻobjekto lygybė22 pačiam sau arba kitam objektui, tolygumas, vienodumas23ʼ –
šiame straipsnyje aktuali. DLKŽe būdvardinis priesagos -umas abstraktas tapatumas teikiamas leksikografiniame tapatus, -i straipsnyje, o tapatybė – atskirai
kaip ʻtapatumasʼ. Būdvardinis veiksmažodis tapatinti LKŽe apibrėžiamas kaip
ʻlaikyti tapačiu, identifikuotiʼ, DLKŽe – ʻlaikyti tapačiuʼ. Čia aktualu minėti ir
paties laikyti reikšmę ʻmanyti esant kuo, turint tam tikrų ypatybiųʼ (DLKŽe)24,
suponuojančią subjektą kaip percipientą25, pvz.: Visi [Pcp] jį laiko išmintingu (žr.
Sližienė 1994: 370). Atsižvelgiant į tai, DLKT pateiktą konstrukciją Su herojais
[mes] tapatinamės patys, tapatiname visą tautą galima perfrazuoti į Mes manome
patys esantys tapatūs su herojais ir visą tautą esančią tapačią jiems arba Mes manome, kad patys esame tapatūs herojams ir kad visa tauta tapati jiems (plg. Sližienė 2004: 297).
Valentingumo pagrindu (Sližienė 1994: 15–57; plg. Jakaitienė 2010: 65–71)
aptariamieji žodžiai, kurie, pagal minėtas leksikografines apibrėžtis, nusako
19
20
21
22

23

24

25

Plg. DLKŽe: toks pat, tokia pati parod. įv. – toks, kaip kitas.
Plg. DLKŽe: identiškas, -a – 1. tolygus, toks pat, tapatus.

Plg. DLKŽe: tolygus, -i – 2. turintis bendrų bruožų, toks pat.

Plg. DLKŽe: lygus, -i – 2. tokio pat didumo, platumo, gerumo ir pan., vienodas: Jis su manimi
lygus.

Plg. LKŽe: vienodas, -a – 1. turintis beveik arba visai tokių pat savybių, toks pat: Vienodi visi paliko Rdn.

Plg. LKŽe: laikyti – tr. 20. turėti ką kuo: Kuo tu mane laikai J. Jabl. BLKŽe: laikyti – 4. (ką kuo)
manyti, pripažinti kuo ar kokį esant: Laikome vieni kitus broliais.

„Percipientas – psichinės būsenos patyrėjo funkcija, būdinga gyvoms būtybėms, suvokiančioms
tikrovės dalykus, turinčioms tam tikrą nusiteikimą jų atžvilgiu, psichologiškai į juos reaguojančioms“ (Sližienė 1994: 20–21).
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panašumo santykį tarp daiktų26, yra dvivalenčiai (tapatus, tapatintis, tapatybė ir
pan.) arba trivalenčiai (tapatinti), t. y. jų reikšmė lemia dvi arba tris laisvas vietas27, kurias sakinyje užima tam tikros reikšmės žodžiai bei jų formos.
Būdvardis tapatus, -i ir jo vediniai (tapatintis, tapatybė) yra leksiniai (inherentiniai) reciprokai28, kuriais reiškiamas tarpusavio (angl. mutual) santykis
tarp mažų mažiausiai dviejų situacijos dalyvių (angl. mutuant) – x ir y. Inherentiškai tarpusavio santykis yra simetriškas. Paprastai jis yra inversinis: jei teigiama, kad x yra tapatus y, vadinasi, y yra tapatus x. Be tokių tipiškai simetriškų
(plg. Mes tapatinamės pirmiausia ir labiausiai su savo tauta DLKT), yra sunkiau
pasiduodančių inversijai – mažiau simetriškų29 (angl. semi-symmetric, quasi-symmetrical, sometimes-symmetrical) atvejų, plg. Mes tapatinamės su savo istorija
DLKT, bet: *Istorija tapatinasi su mumis. Taigi, simetriškumas yra laipsniškas30.
Kalbamuoju atveju inversinis simetriškumas susijęs su veiksmažodžio tapatintis
reikšme, implikuojančia gyvą subjektą – žmogų. Kitaip sakant, vartojant skirtingas tapatintis ar jo vedinio (tapatinimasis) formas, atskaitos tašku gali būti
žmogus, plg.: Tik tokiu atveju galima kalbėti ir apie paskiro žmogaus tapatinimąsi
su tam tikra tauta ir jos kultūra DLKT, bet: ?galima kalbėti apie kultūros tapatinimąsi su žmogumi.
Pagal pasirinktą atskaitos tašką tuos pačius tarpusavio situacijos (angl. mutual
situation) dalyvius galima pasakyti skirtingai: atskirai arba kaip visumą. Toliau
pateikiamame 1 sakinyje atskaitos tašku pasirenkamas atskiras tarpusavio situacijos dalyvis (x) – subjektu einantis karalius arba mes 2 sakinyje, o 3–4 sakiniuose – situacijos dalyvių visuma (x ir y), kuri pasakoma daiktavardžio daugiskaitos forma.
1–3 sakiniuose reiškiamoje tarpusavio situacijoje dalyvauja atskiri žmonės
arba žmonių grupė (vienas resp. grupė), 4–9 sakiniuose – daiktai. Kitais žodžiais
26

Dalijos Tekorienės (1990: 74) nuomone, tapatu formomis reiškiamas lygybės tarp daiktų santykis.

27

Išskyrus atvejus, kai aptariamieji žodžiai vartojami daugiskaitos forma; tada jie yra vienvalenčiai
arba dvivalenčiai (plg. 3 sakinį).

28

Plg.: „Lexical reciprocals (also called allelic predicates) can be defined as predicates that express
a mutual configuration by themselves, without necessary grammatical marking. They consist of a
semantically restricted set of predicates whose meanings generally fall into the class of social actions and relations ('marry', 'quarrel', 'friend'), spatial relations ('adjoin', 'next to'), and relations of
(non-)identity ('same as', 'different from', 'resemble')“ (Haspelmath 2007: 2090).

29

Plg.: „A non-symmetrical relation becomes „a relation that has at least one asymmetrical instance“
(Partee 2008: 4). Pavyzdžiui, Jiedu pasisveikino implikuoja, kad Jis pasisveikino su ja arba Ji pasisveikino su juo, bet nebūtinai atvirkščiai, t. y. jei ji pasisveikino su juo, nebūtinai jis pasisveikino su ja.

30

„Mutual situations are rarely fully symmetric“ (Haspelmath 2007: 2088; panašią nuomonę dar žr.
Knjazev 2007: 116t). Plačiau apie alelinių predikatų laipsnišką simetriškumą žr. Partee 2008.
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kalbant, skiriasi tapatus ir jo vedinių aktantų leksinis valentingumas, „reguliuojamas semantinės dermės dėsnio“ (Jakaitienė 2010: 69; plg. Sližienė 1994: 28–
29)31. Kaip rašo Evalda Jakaitienė, „leksinio valentingumo analizė sukonkretina
bendrųjų komponentų pobūdį. Tai pavyksta padaryti ne iš vieno sakinio, o turint daugiau [...] vartoseną parodančių tekstų (Jakaitienė 2010: 71).
Toliau pagrindinis dėmesys skiriamas tapatybei 1–3 sakiniuose aptarti: tokiems atvejams, kai bent vieno iš aptariamųjų žodžių aktantų leksinis valentingumas yra Hum, t. y. žmogus arba žmonių grupė, o tokie kaip 4–9 sakiniai lieka
nuošalyje. Tačiau atsižvelgiama į 10–12 sakinius, kuriuose predikato aktantas,
pasakomas abstraktų daiktą žyminčiu žodžiu, inherentiškai (pagal posesyvumą)
implikuoja žmogų.
Laikomasi požiūrio, kad kiekvienas savo reikšmę ir gramatinę raišką turintis
žodis, kuriuo sakinyje žymimas tapatus ir jo vedinių aktantas, įeina į žmogaus
tapatybės konceptą kaip dalis, santykiaujanti su visuma.
1) Karalius buvo ne vien valstybės galva; praktiškai jis buvo tapatus valstybei, nes nebuvo kitos vienijančios jėgos, kuri išlaikytų ją vieningą.
2) Mes iš tiesų nei mentaliai, nei socialiai, nei politiškai niekada nebūsim tapatūs Vakarų Europai, todėl rimtai į mus pažiūrėti priversim ir Rytus, ir
Vakarus tiktai tada, kai sugebėsim parodyti, kad esam kiti, bet esam.
3) Neįmanoma, kad du žmonės būtų beveik tapatūs.
4) Juk gyvenime mes nerasime visiškai tapatingų dviejų medžio lapų ar dviejų
tapatingų vandens lašų. Mūsų planetoje individualus kiekvienas daiktas.
5) Ar internetinė knyga yra tapati tradicinei [knygai]?
6) Mes klaidingai tapatiname Arkikatedros kolonas su antika.
7) O aš laiką tapatinu su teatru.
8) Maži vaikai paprastai tapatina laiko, erdvės ir judėjimo sąvokas.
9) Turbūt jau instinktyviai vilniečiai pavasarį tapatina su folkloro švente
„Skamba skamba kankliai“.
10) Personažo kalbų ar minčių nedera tapatinti su autoriaus požiūriu (plg.
personažą tapatinti su autoriumi).
11) Ar rasti tokį vaidmenį sociume, kuris būtų tapatus tavo vidui (plg. vaidmuo tapatus tau / tavo jausenai)?
12) Bendruomeninė patirtis veikia individualią sąmonę, tačiau ši [individuali
sąmonė] nėra tapati kolektyvinei [sąmonei] (plg. individas nėra tapatus
kolektyvui).
31

„Pati leksinė junginius sudarančių žodžių reikšmė suprantama kaip žodžiu komunikuojama informacija apie žmonių suvokiamus tikrovės dalykus ir jų santykius“ (Jakaitienė 2010: 62).
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EMPIRINĖS MEDŽIAGOS ATRANKA

Tyrimui sakiniai su tapatus, -i ir jo veiksmažodiniais ar daiktavardiniais vediniais eiliškumo tvarka atrinkti į DLKT išplėstinės paieškos laukelį įrašius žodžio
pradžią, pavyzdžiui, tapat, tapatyb ir pažymėjus varnele analizuoti tik publicistikos šaltinius. Naudotas paieškos kriterijus prasideda. Paieškos metu pagal tapat
užklausą DLKT teikė 1371 pavartojimo atvejį. Čia pateko skirtingos būdvardžių
tapatus, -i, tapatingas, -a, veiksmažodžių tapatinti(s), dalyvių tapatinamas, -a
ir daiktavardžių tapatingumas, tapatumas formos. Kreipiant dėmesį į tai, kad
bent vienas aptariamųjų žodžių aktantas būtų eksplikuojamas arba implikuojamas kaip žmogus, t. y. aktanto leksinis valentingumas būtų Hum, paeiliui iš
jų atrinkta 360 pavyzdžių. Pagal su(si)tapat ir tapatyb užklausą pateikti 562 ir
2054 pavartojimo atvejai su skirtingomis veiksmažodžio su(si)tapatinti ir daiktavardžio tapatybė formomis. Iš eilės atrinkti atitinkamai 314 ir 326 pavyzdžiai.
Analizei su minimaliu kontekstu imti sakiniai, kur aptariamieji žodžiai patys eina predikatu (žr. 1–3 sakinius) arba yra kito predikato aktantas (žr. 13–15 sakinius), nuošalyje palikti tokie sakiniai, kuriuose jie eina (ne)derinamaisiais atributais, t. y. žodžių junginio lygmeniu (žr. 4, 16–21 sakinus). Kita vertus, (ne)
derinamųjų atributų daiktavardiniame junginyje paisoma tais atvejais, kai jie
relevantiški aktantus žyminčioms leksemomis (žr. 22–23 sakinius).
13) Tikras mokinys ne tas, kuris šaukia: Viešpatie, Viešpatie!, bet tas, kuris yra
gavęs Sūnaus Dvasią ir vykdo Tėvo valią. Nuo šito priklauso mūsų tapatybė, todėl nesvarbu tauta ar kultūra, kaip tada, taip ir šiandien.
14) Žmogus įgyja savo tapatumą per santykį su protėviais ir tais įvykiais, kurie suformavo jų charakterius.
15) Tam kad gebėtume suteikti savo gyvenimui prasmę ir atpažinti savo tapatybę, turime gebėti, sako Tayloras, pamatyti savo gyvenimą kaip besiskleidžiančią istoriją.
16) Galima būtų šios stebuklingos gėlės nė neprisiminti, jei ne tapatūs abiejų
regėjimų svarbiausieji komponentai: svajingas jaunuolis, nuostabi gėlė ir
nemažiau nuostabi mergelė.
17) Šeima mokosi pažinti vaisingumo požymius, tapačius kiekvienai vaisingai
moteriai.
18) Svarstydamas asmenybės tapatumo klausimą kalbą jis siūlo naudoti kaip
savikūros, o ne kaip savęs interpretavimo priemonę, ką darė hermeneutiškai
orientuoti mąstytojai.
19) Nieko baisaus, jei truputėlį mūsų tapatumo idealas skiriasi nuo realybės.
20) Tayloras asmens polinkyje tapatintis su grupe neįžvelgia jokios grėsmės
individo laisvei.
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21) Iš to seka negalimybė tapatinti Aš su Kitu, būtent dėl to skirtingumo, dėl
diachronijos.
22) Žemės tauta būna tapati valstybės tautai.
23) Didelė dalis gyventojų vis dar tapatinasi su sovietiniais žmonėmis.
5.

ŽMOGAUS TAPATYBĖ
PAGAL DLKT PUBLICISTIKĄ

5.1. Inversiniam tapatybės santykiui aptarti atskaitos tašku pasirinkus žmogaus perspektyvą (angl. personal identity), kito perspektyva (angl. enacted
identity), t. y. kas tapatinasi su žmogumi (žmogus kito akimis), atskirai nėra
nagrinėjama.
Pradėti kalbėti apie žmogaus ar žmonių tapatybę, atrodo, prasminga nuo jo
ar jų santykio su savimi, po to pereiti prie santykio su kitu. Kaip žmogus suvokia pats save (angl. consciousness of self) – savąjį aš (angl. individual self): kaip
nepriklausomąjį aš (angl. independent self) su tam tikru tik jam būdingu asmeninių savybių rinkiniu ar (ir) kaip abipusiai priklausomą (angl. interdependent
self)? Kitais žodžiais kalbant, ar kalbiniu požiūriu žmogaus savivoką – suvokimą, kas ir koks aš pats esu – sudaro individualaus (unikalaus) tapatumo kaip
asmeninių savybių rinkinio suvokimas, ar (ir) asmeninio tapatumo grindimas
pagal panašumą su kitu (plg. Mayers 2008: 57–64). Johno E. Josepho (2008: 37)
nuomone, iš tikrųjų tapatybėje susipina žmogaus unikalumas, kitaip, savitumas,
ir panašumas32. Vadinasi, galima kalbėti apie daugiau ar mažiau santykinę žmogaus tapatybę (Joseph 2008: 81–82) ir ją apibrėžti pagal vienokius arba kitokius
kriterijus, kurie ir sudaro skirtingus tarpusavyje susijusius žmogaus tapatybės
sluoksnius, pagal ką žmogus tapatinasi su savimi ar (ir) su kitu.
Laikantis požiūrio, kad žmogaus tapatybėje susipina jo savitumas ir panašumas, ir remiantis minėtu kalbamųjų žodžių inherentinio simetriškumo ir veid
rodžio principu (plačiau žr. Mayers 2008: 62 ir ten cituojamą literatūrą)33, tokie
(in)tranzityviniai sakiniai kaip Žmogus tapatus sau, Su kuo tu susitapatini? Kodėl jūs tapatinate save su jais? Lietuvos valdovai žemaičius tapatino su lietuviais ir
pan., kuriuose tiesioginis arba netiesioginis objektas yra arba nėra koreferentiški
32

„Identity-as-sameness is principally recognised through contact with what is different, while identity-as-uniqueness is established largely through the intersection of identity-as sameness categories“ (Joseph 2008: 37).

33

Žakas Lakanas „dėsto, kad individo saviidentifikacija, kaip paties savęs pripažinimas, yra neatsiejama nuo kito pripažinimo, kitame matome ne kitą, o atpažįstame save patį“ (Лакан 1998; cituojama iš Kuzmickas 2012: 26).
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su subjektu, aptariami kartu. Žiūrima, kas aptariamų žodžių reikšmės leksinio
valentingumo pagrindu „išduoda“ žmogaus tapatybės savitumą ir panašumą.
5.2. Laiko atžvilgiu 24–29 sakiniuose reiškiamą žmogaus tapatybę savajam
aš galima suvokti kaip tapatumo būvį ir tapsmą. Tapatumo būvis žymimas statišku, tapsmas – dinamišku predikatu (būti tapačiam resp. tapatintis). Tapsmas
26 sakinio kontekste dar pabrėžiamas laiko prieveiksmiu šiandien (plg. su kuo
tu šiandien tapatiniesi). Tapatumo būvis susijęs ne tik su santykiniu pastovumu (statiškumu), bet ir su vientisumu, kitaip sakant, vidinės dermės pojūčiu
kaip pamatinių asmenybės bruožų harmonija (Savicka 2004: 78). Tapatus žmogus, kaip būsenos turėtojas, arba patientas [P], yra vientisas34 žmogus (plg. 24,
27–28 sakinius)35. Semantinis vientisumo požymis, kaip matyti iš 24 sakinio,
yra susijęs su savitumu. Tais atvejais, kai kalbama apie tapatų žmogų, sakinyje
pabrėžiamas jo kaip asmenybės vientisumas (plg. Jonas – tapatus žmogus). Semantinis vientisumo požymis lieka tapatus reikšmės fone (angl. background),
kai, pasakant su subjektu koreferentišką sau arba su savimi, į avansceną (angl.
foreground) iškeliamas žmogaus savitumas, plg.: Jonas – tapatus žmogus (t. y.
vientisas); Jonas – tapatus sau žmogus (t. y. savitas); Jonas tapatinasi su savimi.
Sakinyje Jonas tapatinasi su savimi36 subjektu einantis Jonas atitinka tiek percipientą, tiek patientą, tiksliau kalbant, dvisluoksnę hierarchišką percipiento su
papildomu patiento požymiu funkciją [PcpP] (plačiau žr. Drukteinis 2009), plg.:
Jonas [Pcp] mano, kad jis [P] yra sau tapatus. Ta dvisluoksnė subjekto funkcija
[PcpP] išskaidoma, kai žmogus į save žiūri tarsi iš šono. Tada sakinyje vartojama
veiksmažodžio tapatinti forma, plg.: Jonas [Pcp] tapatina save [P] su savo įvaizdžiu; Jonas [Pcp] laiko save [P] tapatų įvaizdžiui. Taigi būti tapačiam (sau) resp.
tapatintis su savimi resp. tapatinti save su savo įvaizdžiu vartojimas sakinyje atitinka ir sakinyje aktualizuoja skirtingus semantinius požymius, glūdinčius aptariamų predikatų reikšmėse.
Kintantis laike yra ir tapatumo būvis. Tai rodo jungties formos, plg.: žmogus
buvo tapatus sau (vadinasi, nebėra tapatus), bus tapatus (vadinasi, dar nėra tapatus),
34

Plg. LKŽe: vientisas – 4. iš vienos masės, ištisas. ǁ nenutrūkstantis, nepertraukiamas, be pertrūkių: Vientisas lietus. 5. be prieštaravimų, nuoseklus: Vientisa asmenybė.

35

„Apibūdinant žmogų kaip individą pirmiausia reikia pasakyti, kad jis yra atskiras ir vientisas, tai
reiškia nedalus (lo. individuus – nedalus), tačiau kintąs laike. Tas pat pasakytina ir apie individo
tapatumą, nors į jį galima žvelgti įvairiais aspektais, kiekvieną išskiriant ir aptariant atskirai. Todėl
individas, būdamas vientisas bendrąja prasme, kartu yra daugialypis bei daugiapatis, galima sąlyginai išskirti dalinius jo tapatumus, tokius kaip socialinis, kultūrinis, tautinis, politinis, konfesinis
ir dar kitokius – nelygu, ko ieškome ir kokiu pagrindu tai darome“ (Kuzmickas 2011: 65).

36

Tokio tipo pavyzdžių iš DLKT neturima.
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taps tapatus ir pan. Laiko atžvilgiu žmogaus tapatybės esmė – procesas (vyksmas),
susijęs, kaip matyti iš 29 sakinio, ir su žmogaus saviverte.
24) Postmodernioje arba postsubjektinėje epochoje subjektas nėra tapatus
sau. Jis atsiskiria ir skiriasi nuo to, kas būdinga, kas savita tik jam.
25) Tačiau reikia pasakyti, kad „tapatintis“ nereiškia „būti tapačiam“, t. y.
sau prisiskiriama tapatybė nėra visuomet aktualiai egzistuojanti.
26) Pagalvok, kur slypi tavo išmintis ir su kuo tu susitapatini, kuo tampi?
Įvertink, ką tu šiandien asimiliuoji ir kiek disimiliuoji, kaip tau tai sekasi
daryti – šiame procese atrasi savo tikrąją tapatybę.
27) Fragmentuota sąmonė, fragmentuotas pasaulio vaizdas, šizofreniška kalba.
Žmogus, kuris nebeatrodo esąs tapatus sau, svetimėja ir kitiems.
28) Būti tapačiam sau ir būti savimi yra pasąmoniniai liepiniai, kurie išsaugo
asmens tapatumą garantuojančių archetipų lobyną.
29) Taigi nebesu tapatus savo paties vertei.
Žmogaus tapatybę sudaro ne tik santykinai dinamiškas jo santykis su pačiu
savimi (yra tapatus resp. bus tapatus sau; tapatinasi resp. tapatinsis su savimi; plg.
analogiją kalba(si), susvetimėja su savimi37), bet ir santykis su kitu (tapatinasi su
y; tapatina save su y). Jūratės Morkūnienės žodžiais kalbant, „individas nėra izoliuotas, atskiras: jis yra įkūnytas, „dalyvauja“ subjektuose“ (Morkūnienė 2012:
120). Bronislovas Kuzmickas teigia, kad „tapatumo savivoka auga kaip reflektuojamo vidujiškumo plėtra, kurio branduolys ryškėja kaip „aš“ vaizdinys, susidarantis kalbantis ir kitaip bendraujant su kitais asmenimis“ (Kuzmickas 2012:
26). Subjektai „buvoja laike, vadinasi, trunka ir kinta ir tame kisme išlieka tie
patys, nors ne tokie patys“ (Kuzmickas 2008: 167).
Kas (ar) laiko tėkmėje yra (lieka) „tas pats“ žmogus, jei jis ir pats kinta, o
susitikęs su kitu keičiasi ir keičia kitą? Jei pripažįstama, kad sutikti žmonės turi
įtakos kiekvieno jų tapatybėms, vargu ar įmanoma, kad du žmonės būtų tapatūs
visą laiką (žr. 30 sakinį).
30) Neįmanoma, kad du žmonės būtų beveik tapatūs. Ypač partnerio kitoniškumą pajuntame, kai pradedame nuolat bendrauti, kai santykiai pasidaro
tvirti38.
37

38

Plg. DLKT pavyzdžius: Ar jis kalba su savimi tam, kad suprastų, apie ką jis mąsto? Gyvenime dažnai atsitinka, kad žmogus, kalbėdamasis su savimi, nuduoda, jog kalbasi su kitu; Tai, kas betarpiška, kas nepatirta, t. y. tai, kas abstraktu, – nesvarbu, ar tai susiję su jusline būtimi, ar tik su mąstomu
paprastumu, – susvetimėja su savimi, o po to iš šio susvetimėjimo sugrįžta į save ir šitokiu būdu tik
dabar pirmąkart pasirodo savo tikrove ir tiesa, o kartu yra sąmonės nuosavybė.

Plg. DLKT pavyzdį, kur tapatus vartojamas atributiškai: Pasaulyje nėra dviejų tapačių žmonių, išskyrus vienaląsčius dvynius... gimimo akimirką. Visi mes skirtingi. Skiriasi mūsų vertybės, gyvenimo
būdas, įpročiai, išsilavinimas, kita.
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Iš toliau pateikiamų 31–35 sakinių konteksto matyti, jog nors ir teigiama
dviejų (ne)konkrečių asmenų tapatybė, ji yra dalinė – tam tikru atžvilgiu, t. y.
pagal panašų darbų braižą, išvaizdą, vidines savybes ar pan. Taip pat iš 32–35 sakinių aiškėja, kad (ne)apibrėžtas kitas asmuo, su kuriuo tapatinama ar tapatinamasi, veikiau yra ne tikras asmuo (Juozas Statkevičius, Rolandas Paksas, Erica
Jennings ir pan.), o tam tikras su(si)kurtas to kito asmens vaizdinys kaip „etalonas“ (sėkmingo dizainerio, nevykusio prezidento, laisvės, kosmopolitizmo,
šventumo ar pan.). Tas paties žmogaus su(si)kurtasis kitas aktualizuojamas 36–
41 sakiniuose, kur žmogus tapatinasi ar tapatinamas su personažu kaip simboliu,
idėja, kūrinio autoriumi. Su(si)kurtasis kitas 42–46 sakiniuose pasakomas kaip
neapibrėžtas tam tikros veiksmažodinės arba vardažodinės ypatybės turėtojas –
veikėjas, kuris kiekvieno mūsų įsivaizduojamas ir yra kiek kitoks. Kitaip sakant,
kiekvienas paauglys, 46 sakinyje tapatindamasis su burtininku, lenktynininku
ar kitokiu veikėju, įsivaizduoja juos, remdamasis savo žiniomis ir (ar) patirtimi,
kiek kitokius arba kiek kitaip nei kitas paauglys.
31) Mano ir išvaizda kitokia, nors esu kažkuo panašus į savo slaptą bičiulį.
Todėl jis mėgina susitapatinti su manim. Taip lenda į širdį, kad norisi jį
užmušti. Ypač rytais ir vakarais, kai liekame dviese ir mūsų niekas nemato.
32) Tačiau jis [vaikinas] čia pat pastebėjo, kad daugelis jį tapatina su Juozu
Statkevičiumi ir giria jo darbus.
33) Apginti save kaip asmenybę, įrodyti, jog ji yra ne vien namų šeimininkė ar
priedas prie šeimos. Dėl šios savijautos ji, ko gero, save kurį laiką ir tapatinusi su Žemaite. Ar R. Merkelienė po esminio savo gyvenimo lūžio pasidarė laimingesnė?
34) Vargu ar kas nors tapatinosi ir su R. Paksu. Tad ir su Erika Jenings
tapatintis niekam nešaus į galvą. Juk tai tik emocijos – seksualumas, laisvė, jaunatviškumas, kosmopolitizmas.
35) Tačiau didesnio kūrinio apie jį neatsirado kaip tik dėl to, kad autorius sakosi neišdrįsęs tapatintis su tuo nepaprastos dvasinės šviesos šventu žmogumi. Ar ne dėl panašių aplinkybių ir Mindaugo charakterį vengiama atverti iš vidaus?
36) Spesivceva susitapatino su vaizduojamu personažu, tapo realia Žizel,
atkartojo jos likimą, neturėdama jėgų grįžti į tikrovę.
37) Šiuolaikiniai vaikai vis dažniau tapatina save su išgalvotais personažais
ir vis rečiau – su realiais žmonėmis.
38) Bet net per atstumą jaučiu šios muzikos jėgą. Šiandien, grodamas
A. Piazzollos muziką, aš stengiuosi perprasti jos dvasią, susitapatinti su
kompozitoriumi. Taip susijungia du skirtingi mentalitetai, du skirtingi
temperamentai.
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39) Naujausioje knygoje save tapatinu daugmaž su pasaulio patirties
žmogumi.
40) Pati rašytoja irgi aiškiai tapatina pagrindinę veikėją su savimi: „Aš —
tai Lisa. Kaip ir ji, valstiečio vaikas, galėjau laisvai šėlti gamtoje“.
41) Matot, aš visados save sutapatinau, subendrindavau su Odisėju. Pasaulio keliautojas, kuris, galų gale, sugrįžta namo... Graikas!
42) Bijau susitapatinti su kokiu nors marksistiniu propagandistu (šypsosi
kompozitorius), peikiančiu kapitalistinį pasaulį.
43) Jis tapatino save vaizduotėje su poliarinės nakties kaliniais, ir iš čia kilo
ekstaziškas dėkingumas už kiekvieną saulėtekį ir kiekvieną duonos riekę.
44) Nuoširdžiai kreipiuosi į visus, kurie dar ir šiandien serga raupsais: dabar jie
turi užtarėją – tėvą Damjaną, kuris ir prieš susirgdamas dažnai save sutapatindavo su ligoniais, sakydamas „mes, raupsuotieji“.
45) Kūdikius rankose spaudžiančios kaip degtinės stiklinę (mama Antis – alkoholikės prototipas). Nenuostabu, kad mergaitės nenori būti į jas panašios ir tapatinasi su kovotojomis, o berniukai išsigąsta tokių daugiavaikių
ištižėlių.
46) Paaugliai būna įnirtingais lenktynininkais, belaisviais, pilotais, visagaliais,
burtininkais, nenugalimais kovotojais, jie tapatina save su minėtais veikėjais. Medikai įspėja, kad kaip tik čia ir slypi priežastys, dėl kurių jaunimas
beprotiškai mėgsta „skrajoti“ automobiliais.
Iš to, kas apie 31–46 sakinius sakyta, aiškėja, kad tas kitas, formuojantis priklausomąją žmogaus aš tapatybės dalį ar sluoksnį, yra ne tikras, o paties susikurtas asmuo, su kuriuo tapatinama(si). O kas sudaro žmogaus nepriklausomąjį aš,
kitaip, kas yra tikro, pastovaus ar pastovesnio žmogaus tapatybėje ir ar yra?
Žmogaus tapatybė DLKT publicistikoje skaidoma pagal prigimtinį dualumą
(dvasia resp. kūnas): ji skaidoma į vidų resp. išorę (žr. 47–49 sakinius), taip pat
pagal lytį (vyras resp. moteris; žr. 50–51 sakinius), amžių (jaunas resp. senas;
52–54 sakinius). Vidinė, arba inherentinė, žmogaus tapatybės dalis yra penkiais
pagrindiniais pojūčiais neapčiuopiama. Jei sutinkame, kad, kaip teigiama 48 sakinyje, tai, kas mes esame, yra tapatu mumyse esančiai dvasinei energijai ir yra
pastoviausia žmogaus tapatybėje, tada pojūčiais (labiau) apčiuopiamą, arba (labiau) išorinę asmens tapatybės dalį (lytį, amžių), galima laikyti mažiau inherentine – labiau kintančia arba galinčia kisti39. Vidinę ir išorinę tapatybę žmogus
turi iš prigimties, t. y. ją „gauna“ gimdamas. Prigimtinė yra tikroji žmogaus
39

Plg.: „Bet kuriuo atveju nekintamą individo substancijos sąvoką galima puikiai suderinti su savybių kaita: ji yra tai, kas lieka individe, keičiantis jo savybėms. [...] [N]eretai ir šiandien, tai, kas
lieka individe, keičiantis jo savybėms – žmogiškoji substancija – yra vadinama siela. Siela yra gyvybinis principas – tai, kas organizuoja gyvą organizmą į vieną visumą. Visumos dalys gali keistis,
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tapatybė. Neprigimtinė (neinherentinė) žmogaus tapatybė yra paties asmens
sau susikurtas aš (iliuzijos, svajonės ir pan.) ir (arba) kitiems sukurtas aš (įvaizdis, kaukė, etiketė ir pan.) (žr. 55–56 sakinius, dar plg. 36–41 sakinius; Joseph
2004: 4). Su(si)kurtoji aš tapatybės dalis – tai, kuo žmogus (ne)nori ar (ne)gali
tapti, t. y. galimasis žmogaus tapatybės sluoksnis40. Kitais žodžiais kalbant, galimosios tapatybės dalys gali tapti tikrąja žmogaus tapatybe, t. y. aš vaizdiniai (tai,
koks žmogus nori, svajoja būti) motyvuoja jo elgesį, tikslus ar pan. ir gali tapti
tikruoju ar tikresniu aš (tai, ką žmogus suvokia savyje kaip labiau inherentiška).
Galimosios tapatybės yra kintančios.
47) Vienas mano mėgstamas mąstytojas „susilitavimu“ pavadino būseną, kai
[žmogaus] dvasia visiškai susitapatina su kūnu, dažniausiai – sergančiu ir kenčiančiu kūnu. Kiekvienam pažįstamas jausmas, kai visas žmogiškasis „Aš“ tampa vien skaudančiu inkstu.
48) Tai, kas mes esame, yra tapatu mumyse esančiai dvasinei energijai.
49) Žvelgdami iš kitos pusės į „aš“, pamatysime, jog, valgydami, kai esame labai išalkę, visiškai sutapatiname save su apčiuopiamu kūnu, supykę ant
ko nors – pasijusime esą vien choleriškų emocijų kamuolys, įsigilinę į mokslinę literatūrą – sutapatiname save su protu. Kuri iš šių skirtingų pusių
yra tikrasis Aš?
50) Tokiose šeimose išauga sumišę, be aiškių saviugdos gairių bręstantys paaugliai, neturintys artimo asmens, su kuriuo galėtų sutapatinti save ir savo
lytiškumą...
51) Nijolė Arbačiauskienė: Moterys ir vyrai – lygiaverčiai, bet ne tapatūs.
52) Taip pat ir asmenybių skirtumas: kad ir kokia brandi būtų asmenybė, jaunesniame amžiuje ji negali būti tapati vyresnio amžiaus asmenybei.
53) Ir tikras žvilgsnis atsiras; būsiu – kažkodėl tvirtai tikinausi – kažin koks
kitoks. Gal net iš dalies netapatus sau, dvidešimtmečiui, tarkime. Bet
tapatus likau. Net sau, penkiamečiui. Asmuo niekur nedingo, vienokia ar
kitokia patirtis nieko neužklojo, aš esu tasai pats. Penkerių ar trisdešimties.
54) Taip vaikas mokosi atitolti. Mamai irgi tuo metu reikia šito mokytis. Ji turi
būti šiek tik brandesnė negu vaikas. Jei ji pernelyg su juo susitapatino, jai
sunku tai padaryti.
55) Užsieniniai serialai ir prie jų susispaudę žmonės, bandantys sutapatinti
save su pasaldintom, gražiai nuspalvintom iliuzijom, o vėliau pasakojantys lėkštus siužetus apie „meiles“ ir „nemeiles“, „laimes“ ir „nelaimes“.
bet jas organizuojantis principas išliks tas pats: tokia yra žmogiškojo individo savybių ir jo sielos
dialektika“ (Aleksandravičius 2012: 216).

40

Plačiau apie tikrasis resp. galimasis aš-pats sampratą psichologiniu, psichosocialiniu aspektu žr.
Markus, Nurius 1986, Oosterwegel, Oppenheimer 1993 ir ten cituojamą literatūrą.
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56) Į teatrališkumą linkęs žmogus kartais susitapatina su savo kauke ir nesugeba jos nusiimti netgi artimų žmonių aplinkoje41.
Iš to, kas iki šiol DLKT pavyzdžių pagrindu sakyta, matyti, kad apie žmogaus
tapatybę galima kalbėti kaip apie būvį ir tapsmą. Laiko požiūriu tapatumo būvis
implikuoja santykinį pastovumą, tapsmas – dinamiškumą. Semantiniu požiūriu
pastoviausia yra vidinė prigimtinės žmogaus tapatybės dalis – siela42 (dvasia43),
gramatiniu – esamojo laiko būti formos, vartojamos su būdvardžiu tapatus, plg.:
žmogus yra tapatus sielai, t. y. žmogus yra tas pats arba toks pats kaip siela; žmogus yra tapatus išorei (kūnui, išvaizdai), t. y. žmogus yra toks pat kaip jo išorė
(kūnas, išvaizda), bet: ?žmogus yra tas pats, kas jo išorė (kūnas, išvaizda)44; kintamiausia yra neprigimtinė žmogaus tapatybė – sau ir (arba) kitam sukurta tapatybės dalis, gramatiškai žymima finitinėmis tapatinti(s) formomis. Laiko atžvilgiu galima kalbėti apie žmogaus tapatybės sluoksnius, tarp kurių yra skirtingas
kintamumo laipsnis: asmens prigimtinė (vidinė resp. išorinė) resp. neprigimtinė
(su(si)kurtoji sau resp. kitam) tapatybė. Kaip teigia Povilas Aleksandravičius, tapatumas „yra ir judėjimas, ir tapatumas“, t. y. tai, kas išlieka – „manasis aš ar
manoji siela – paverčiantis manąja savastimi, mana patirtimi visa, kas taip neišvengiamai kinta“ (2012: 214tt; dar žr. ten cituojamą literatūrą; skirtingą nuomonę žr.: Mickūnas 2012: 302; Joseph 2004: 645). Harmoninga minėtų dalinių
tapatybių dermė yra žmogaus vientisumo ir savitumo pagrindas. Be to, raiškos
41

42

43

44

45

Plg. DLKT: Etikečių klijavimas, stigmatizacija ir kiti persekiojimai negalėjo nepaveikti net pačių stipriausių žmonių. Nemaža žmonių bent iš dalies buvo priversti susitapatinti su „paženklintųjų“ etiketėmis, ir pasakojimai rodo, kad dalies šių žmonių gyvenimuose ir dabar likę neišspręstų neįveiktos
trauminės patirties.

Plg. DLKŽe: siela – 1. relig. nematerialus, nemirtingas žmogaus pradas, teikiantis kūnui gyvybę ir
atsiskiriantis nuo jo mirštant. 2. vidinis pasaulis, psichika: Atvėrė savo sielą. LKŽe: siela – 1. vidinis psichinis žmogaus pasaulis, jo sąmonė, jausmai, išgyvenimai: Sunku gydyti kūną, kai siela kenčia Pt. 2. religijoje – nemirtingas nematerialus žmogaus pradas, siejantis žmogų su Dievu; dvasia:
Mano siela garbina Viešpatį brš.

Plg. DLKŽe: dvasia – 2. psichinės žmogaus jėgos kaip veikimo akstinas: Kelti žmonių dvãsią. 3. prk.
tikroji prasmė, esmė: Laiko dvasia. 4. fil. individe sutelkta visuomeninė sąmonė. BLKŽe: dvasia –
5. vns. filosofijoje – kuriamasis pradas, kuris egzistuoja savaime, save suvokia, yra neribotas laike
ir erdvėje, atviras būčiai: Analizúoti dvãsios ir̃ matèrijos sántykį. Šv. Augusti̇̀nas tei̇̃gė, kàd protè slỹpi
diẽviškosios dvãsios šviesà.
Plg. dar DLKT pavyzdį: O tai savo ruožtu reiškia, kad išorinis žmogaus dėmuo (įvaizdis) tapatinamas su vidiniu dėmeniu (identitetu). Aš esu = aš atrodau.

Plg.: „Our identities, whether group or individual, are not „natural facts“ about us, but are things
we construct – fictions, in effect“ (Joseph 2004: 6); „Modernus subjektas neturi esmės: jis kuria
save ir savo aplinką kaip autonomiją, ir šiuo atveju kuria ir objektus, ir naujus jų troškimus“ (Mickūnas 2012: 302).
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būti tapačiam sau resp. tapatintis su savimi (su savo iliuzijomis) resp. tapatinti save su savo iliuzijomis pasirinkimas sakinyje rodo ir žmogaus artimą resp. tolimą
žiūrą į save patį.
Kokios, be minėtųjų, yra sudėtinės tapatybės dalys arba sluoksniai, formuojantys aš visetą, ir kiek jų yra? Regis, dauguma mūsų mažai žino, kas ir kokia
yra jo paties ar kito siela – koks jis arba kitas yra viduje, t. y. kokia yra asmens
pastovioji tapatybės dalis (plg. Joseph 2004: 8). Daugiausia, ką kiekvienas mūsų
gali pasakyti apie kitą, tai, daugiau ar mažiau pažindamas savąją tapatybę, „sukurti“ pagal save savąją kito aš tapatybės versiją, kuri „kūrėjui“ atrodys esanti
tikroji kito tapatybė. Kitaip kalbant, pagal veidrodžio principą vienas per savosios tapatybės suvokimą (tapatinimąsi) mato kito tapatybę, o kitas per savąją interpretuoja pirmojo tapatybę.
Esti atvejų, kai pagal žmogiškosios prigimties (vidus resp. išorė) ir asmens tapatybės (prigimtinė resp. neprigimtinė) dualumo kaip vienio principą (plg. 47 sakinį), dvi atskiros tapatybės suliejamos į vieną, t. y. du atskiri žmonės suvokiami tarsi vienas (žr. 61–63 sakinius, dar plg. 38 sakinį), arba atvirkščiai: vienas
žmogus „išskaidomas“ ir matomas tarsi du atskiri žmonės (žr. 64 sakinį, dar plg.
53 sakinį). Dviejų asmenų suliejimas arba vieno išskaidymas yra dalinis (panašiai kaip 31–35 sakiniuose) ir vyksta pagal tam tikrą kriterijų: amžiaus (jaunas
resp. senas, vaikas resp. suaugęs), lyties (vyras resp. moteris) ar (ir) socialinį46 –
šeimos (vyras resp. žmona, tėvai resp. vaikai, brolis resp. sesuo). Pastarasis aiškiai
matyti iš 65–66 sakinių, o 67 sakinyje susipina su įvardijimo kriterijumi.
61) Kai jam sukanka pusė metų, tėvui derėtų daugiau pavaduoti motiną. Mat
moteris labai pasineria į vaiko pasaulį. Jei ji [mama] pernelyg ilgai susitapatina su vaiku, šis nesimoko savarankiškumo, darosi priklausomas.
62) Keičia savo likimą, pradeda eiti kitu keliu. – Po vestuvių moterims nerekomenduojate keisti pavardžių? – Kai žmonės vienas kitą myli, nori susilieti, susitapatinti, tarsi apsisiausti viena antklode, tampa vienu energetiniu
sūkuriu.
63) Dvynukai kur kas labiau priklauso vienas nuo kito, be to, jie visada yra
varžovai. Iki penkerių berniukas tiesiog tapatino save su sesute, ji buvo
jo antrasis „aš“. Ir staiga... Praregėjimo priežastis gali būti atsitiktinai auklėtojos ar draugo ištartas žodis, pastaba.
46

Socialinis tapatumas – „tai individo kaip visuomeninės, bendruomeninės būtybės tapatumas, nes
individo nei realybėje, nei teorijoje negalima izoliuoti nuo kitų individų, nes nėra ir visuomenės
kaip homogeniško darinio, o yra ryšių tarp individų sistema, kuri ir vadinama visuomene. Socialinio tapatumo svarstymuose gali būti išskiriami ekonominis, politinis, tautinis, kultūrinis, pilietinis ar kokios nors grupės tapatumas ir t. t.“ (Morkūnienė 2012: 96). „Socialinis tapatumas yra
procesas, kurio veikiantieji asmenys yra individai“ (p. 121).

Straipsniai / Articles

123

Loreta Vaičiulytė-Semėnienė

64) Vėliau p. Aldona dar ilgai rausėsi atmintyje, bet taip ir nepavyko to didelio
žmogaus [suaugusiojo] sutapatinti su kažkuriame suole sėdėjusiu mokinuku [vaiku]. Atmintis nebesutalpina per pusę amžiaus į gyvenimą išleistų
mokinių veidų ir vardų.
65) Berniukas privalo turėti vyrą kaip pavyzdį. Su juo [vyru, tėčiu] vaikas
[berniukas] galėtų ne tik draugauti, bet ir susitapatinti. Tai reiškia, sutvirtinti savo lytinę tapatybę.
66) Švelniai elgiasi su žaislais, bučiuoja, apkabina... Tik vėliau „atranda“ tėtį ir
stengiasi tapti panašus į jį. Nuo to, kaip tas pats žmogus susitapatina su
mama ir susitapatina su tėčiu, priklauso požiūris į tėvystę.
67) Pakeisti pavardę šis vyriškis nutarė todėl, kad nenorėjo būti tapatinamas
su savo broliu I. Achremovu47, kuris yra nuteistas kalėti iki gyvos galvos
už žurnalisto Vito Lingio nužudymą.
Žmogaus tapatinimas(is) su kitu kaip mažesne ar didesne grupe – grupe (šeima, partija48, elitu, viduriniąja klase ir pan.) resp. bendruomene resp. visuomene
resp. tauta) – arba tos grupės atstovu aktualizuojamas 68–74 sakiniuose. Socialinis žmogaus tapatybės kriterijus, kaip jo buvimas ir veikimas atskirai, tarp kitų, kartu su kitais (žr. 75–78 sakinius), susipina su vietos kriterijumi 79–80 sakiniuose. Žmogaus tapatinimas(is) su vieta aktualizuojamas 81–89 sakiniuose.
Pagal artumą žmogui vietos kriterijų galima skirstyti į artima ir tolima, konkrečiau kalbant, tai gyvenamoji vieta (kur žmogus gimė ir (arba) gyvena; žr. 81–
82 sakinius) resp. regionas (žr. 83 sakinį) resp. šalis (žr. 84 sakinį), valstybė (žr.
85–86 sakinius) resp. kontinentas (žr. 87–88 sakinius, dar plg. 82 sakinį) resp.
pasaulis (žr. 89 sakinį, dar plg. 82 sakinį).
68) Bet ar ne būtinybė išsiskirti iš minios lemia panašių eksperimentų pasisekimą? Kai buvau jaunas, visada norėjau su kuo nors susitapatinti. Pavydėjau tėvams, kad jie galėjo dalyvauti 7-ojo dešimtmečio studentų judėjime,
kad turėjo tikslą, kad bandė pakeisti pasaulį.
69) Paaugliai kartais netgi susitapatina su grupe – pastaroji tampa elgesio
etalonu. Todėl paauglio socializacijos procese bendraamžių grupės atlieka
reikšmingą vaidmenį.
47

48

Plg. dar DLKT sakinį: Iš tikrųjų toks lietuvinimas yra ne kas kita kaip pavardžių iškraipymas. Pavardė yra asmens tapatybės dalis. Todėl, kraipydami asmens vardą ir jo pavardę, mes tam asmeniui
rodome nepagarbą.
Plg. DLKT pavyzdžius: Partija, kuri susitapatina su vienu lyderiu, yra pasmerkta žlugti, ji neturi
ateities. Be 19 proc. rinkėjų, kurie iš tikrųjų yra apolitiški ir pasyvūs, 14 proc. tapatina save su tradiciniais konservatoriais, kurie atstovauja didelio verslo interesams, ekonominio augimo ir globalizacijos
paradigmai. Šiuolaikiniai liberalai mėgsta tapatintis su visa Vakarų visuomene.
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70) Man nepatinka žmonės, kurie save tapatina su minia49, elgiasi tik taip,
kaip yra priimta, gyvena pagal tam tikras taisykles. Visada turiu savo nuomonę ir mažai kas galėtų ją pakeisti.
71) „Jei žmogus pradeda save tapatinti su bendruomene, jis patenka į „išrinktųjų“ ratą. Kas nesutinka su tomis idėjomis, atsiduria tarp „atstumtųjų“.
72) Atsakymai į klausimą, kokiam socialiniam sluoksniui jei priskirtų save,
mus gerokai nustebino: veik 90 proc. minėjo viduriniąją klasę. Su ja save tapatino ir akademikas, ir Gariūnuose geležėlėmis prekiaujantis buvęs
darbininkas, laikantis save verslininku.
73) Per gruzinų tautos dukrą Rolandas Paksas ir vėl susitapatina su „liaudimi“ bei atsiskiria nuo „elito“. Prezidento reitingai dėl šios istorijos tikrai
nenukris.
74) O štai priklausomybės tautai jausmas išlieka gana stiprus: absoliuti dauguma, 95 %, respondentų tapatinasi su lietuvių tauta. 75 % tapatinasi su
savo bendruomene, 72 % – su Europos Sąjungos gyventojais50.
75) Grodamas asmuo užsimiršta ir taip įsijaučia, jog suvokia save ne kaip atskirą, izoliuotą „aš“, bet susitapatina su savo veikla.
76) Ar tiesa, kad Neringoje mero pareigybė tapatinama su mero S. Mikelio
asmeniu? Taip, sako ji, tiesa.
77) V. Kisarausko darbai dramatiški, skausmingi. O koks jis buvo pats kaip žmogus? Kūryba dažnai tapatinama su žmogumi. Vincas buvo gana smulkaus sudėjimo vyras, labai ramaus būdo, į viską reaguodavo jautriai, subtiliai.
78) Informaciją apie saviškius susirenkame patys. Žmonės mus tapatina su
KGB.
79) Tai nereiškia, kad aš bandau tapatintis su „Domus galerija“ ar su kokia
kita įmone.
80) Su Lietuva ir lietuvių tauta labiau tapatinasi miestų, ypač didžiųjų, gyventojai. Tačiau iš miestiečių, ekspertų apibūdinimu, „gana negatyviu požiūriu į savo pilietybę“ išsiskiria kauniečiai.
81) Žmonės, netekdami vietų, su kuriomis save tapatino, kurios liudijo jų
kilmę bei kūrė saugumo jausmą, praranda orientyrus, kurie galimi tik esant
nenutrauktiems saitams.
49

50

Plg.: „Minia – tai žmonės be kultūrinio stuburo, be didesnio išsilavinimo […]. Todėl jie nesupranta visuomenės virsmo ir bijo jo“ (Morkūnienė 2012: 165).

Plg. DLKT pavyzdį: Mes tapatiname save pirmiausia ir labiausiai su savo tauta. „Apie lietuvių
tautą, kaip ir apie bet kurią kitą, galima kalbėti dvejopai – kaip apie pusketvirto milijono individų
masę ir kaip apie savitumais pasižyminčią visumą, kurią, kaip ir bet kurią kitą bendrybę, galima
aptarinėti atitrauktai, įvardijant tapatumo sąvoka ir skiriant ją nuo kitų analogiškų bendrybių, pasižyminčių kitokiais savitumais“ (Kuzmickas 2008: 168t).
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82) Reikšmingai išaugo lietuvių tapatinimasis ne su Europa ar pasauliu,
bet su artimiausia gyvenamąja aplinka. Su savo miestu ar gyvenviete
1990 m. tapatinosi apie 25 % žmonių, o 2005 m. – jau dvigubai daugiau,
arba 49 %.
83) Pietiniai ir šiaurės rytiniai Vilniaus krašto lietuviai negali būti tapatūs jau vien dėl to, kad jie geografiškai nesueina. Juos skiria nevykęs tautiniu atžvilgiu elementas, kuris sudaro Vilniaus krašto vidurį.
84) Lietuviai save iki šiol tapatina tik su etnografinės Lietuvos teritorija51.
85) Todėl, kad tai buvo nepamirštamieji 1988-ieji – atgimimo pradžia, kuomet
bene kiekvienas save, savo viltis, lūkesčius tapatinome su Lietuva, galvojome apie ją, jautėme ją, troškome bent kažką vardan jos padaryti.
86) Esu lietuvis, save tapatinu su laisva valstybe. Ar turėčiau daryti kažką
dėl kitų žmonių kurie šios sąlyginės laisvės neturi?
87) Mes iš tiesų nei mentaliai, nei socialiai, nei politiškai niekada nebūsim tapatūs Vakarų Europai, todėl rimtai į mus pažiūrėti priversim ir Rytus, ir
Vakarus tiktai tada, kai sugebėsim parodyti, kad esam kiti, bet esam.
88) Vis dėlto, ar japonai tapatinasi su Azijos kontinentu.
89) 1990 m. Europai save priskyrė 1 %, pernai – 3 % apklaustųjų. Su pasauliu 1990-aisiais tapatinosi 4 %, o 2005-aisiais – 6 % Lietuvos gyventojų.
Vietos kriterijus apima realiąją ir (ar) įsivaizduojamąją gamtą arba daiktą, su
kuriais žmogus tapatinasi arba tapatinamas 90–97 sakiniuose. Čia tiksliau būtų kalbėti ne tiek apie žmogaus tapatinimą(si) su konkrečiu daiktu ar gamtos
reiškiniu, kiek su slypinčiu už jų tam tikrų savybių turiniu – abstrakcija, idėja,
simboliu ar pan. Tai aiškiai matyti iš 98–100 sakinių.
90) Žaistum žodžiais pamėginęs atskirti, ar jis sutapatina žmogų su gamta,
ar sužmogina gamtą.
91) Trumpėja dienos, salsvas išnykimo kvapas tarsi rusenantys bulvienojai.
Pavargusi gamta moko ruoštis žiemai. O, kad galėtumei pasakyti: susitapatinu su rudeniu! Su šita skaidria, neryškia šviesa, su paskutiniąja šiluma, netikėtai užgulančia pečius, su taip ryškiai ir skaudžiai nujaučiama
ramybe.
92) J. Degutytės lyrikoje, panašiai kaip ir piemenų dainose, saulę vaikas tapatina su motina.
93) Erdvei, užverstai šiukšlėmis, sudarančiai terpę plisti kenksmingoms sveikatai erkėms. Toks miškas yra žmogui svetimas, nesaugus, nemielas, o norima susitapatinti su teikiančiu daug galimybių, išauginančiu daug gamtos
51

Plg. dar DLKT: Nekilo etninių žemių problemų ir romėnams, todėl jie tėvynę tapatino ne su tauta ir
jos žemėmis, o su visa respublika – kartu su nukariautomis kitų tautų teritorijomis.
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turtų, amžinai saugiu, galingu, kartu ir išlaikančiu amžių paslaptis, mistišku mišku.
94) Juk tave tapatina su preke, naudojasi tavo veidu ir tavo amatu, – sako
V. Martinaitis. – Bet jie pasiūlo tiek, ir jei nesutinki, gali atsisakyti.
95) O sutapatinti moterį su kompiuteriu (paspausi mygtuką – įvyks seksualinė reakcija) kvaila...
96) Pietūs turi kažko šviesaus, sąlygiškai šventiško, lyg į burnas simboliškai
užkastume savo prisiminimus. Maistas – tai mes, arba tai, su kuo tuoj
susitapatinsime52.
97) Kas susitapatino su turtu arba ir pats praturtėjo, tas ir politikoj reiškė
vis daugiau.
98) Žmonės turi susitapatinti su ženklu, jo idėja ir patikėti skelbiamu šūkiu.
99) Tai su kuo identifikuotis žmogui, kuris gal ir norėtų susitapatinti su turto
turėjimo idealu, bet jau žino, kad niekad jo neturės?
100) Su moterimi tapatinama tai, kas giliausia, slapčiausia. Ir tai – kas
paviršutiniškiausia.
101) Prezidentūros skandalo išvarginti žmonės vis labiau ima gręžtis į premjerą
Algirdą Brazauską, kurį daugelis tapatina su stabilumo sugrįžimu.
Iš DLKT sakinių aiškėja, kad žmogaus tapatinimas(is) su vieta, ypatingai artima, susipina su kalbos (žr. 102–103 sakinius) kaip tautos savitumo bruožu
(Morkūnienė 2012: 140), pilietybės (žr. 104–105 sakinius), kultūros (meno, literatūros, mokslo; žr. 106–107 sakinius), istorijos (žr. 108–109 sakinius), konfesijos53 (plg. 110–112 sakinius) kriterijais.
Kaip rašo Vytautas Rubavičius, „visos žmonių bendruomenės gyvena tam tikrose vietovėse, kurios ir saugo tam tikrą kultūrą ir jai būdingą kultūrinę atmintį. [...] Vietovė kildina ir palaiko žmogaus socialinę aplinką. [...] Pirminė tapatumo savikūros medžiaga yra vietovės vaizdai ir pasakojimai, gimtinės vaizdas ir
garsas. [...] Drįstu teigti, kad visokie socialiniai tapatumai, taip pat etnokultūrinis, tautinis, nacionalinis tapatumai pirmiausia yra vietiniai, kadangi juos palaiko sugyvenimas su kitais žmonėmis ir su konkrečia vietove“ (Rubavičius 2014:
96). Laikantis tokio požiūrio (dar žr. Rubavičius 2014: 9454), t. y. vietos pirmumo žmogaus tapatybei apibrėžti, svarbus taptų 113 sakinys, kur, sprendžiant
52

Plg. dar DLKT sakinį: Asimiliuoji kepeninę dešrą, paskui šiek tiek jos disimiliuoji, o visa, kas lieka,
nešiojiesi savyje kaip esminę savo tapatybės dalį. Tapatybe virtusi dešros masė tarytum pelėsiais
apauga šiokiomis tokiomis mintimis, jausmais, – taip ir gyveni.

53

Plg.: „Konfesinė priklausomybė taip pat gali būti bendrąjį individo kultūrinį tapatumą formuojanti aplinkybė“ (Kuzmickas 2012: 15).

54

„Kultūra – tai gimtosios kalbos pagrindu istoriškai susiklostanti visuma būdų, laiduojančių tam
tikroje vietovėje gyvenančių žmonių ir bendruomenių sugyvenimą su ta vietove, jos gamta, su
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iš žmogaus (vaiko) raidos, atrodytų, kad natūralu pirmiausia tapatintis su visa aplinka55. Kitokios nuomonės laikosi Jūratė Morkūnienė (dar plg.: Kuzmickas 2012: 16, 24, Ramonienė, red., 2015: 152). Ji teigia, kad žmogus, „kaip
socialinė būtybė, yra laikomas atvira sistema“, todėl „tik santykis su aplinka,
tai yra visuomene ir pasauliu, yra jo gyvybės ir esmės prielaida“ (Morkūnienė
2012: 100, dar žr. p. 137). Pirminiu jos laikomas socialinis kriterijus. Kalbos
(struktūros) požiūriu svarbesnis atrodo esąs anksčiau minėtas tapatybės būvio
ir tapsmo santykis, koreliuojantis su minėta P. Aleksandravičiaus nuomone, o
atskiro (vietos, socialinio ar kt.) kriterijaus „pirmumas“ susijęs su jo svarbumu
komunikacijoje – sakinyje.
102) Jeigu tik pasako „douna“ ir daugiau nieko nedaro, tai tik praneša apie savo
kilmę, susitapatina su kraštu, tarme, identifikuoja save su specifine kolektyvine patirtimi. Ir nieko daugiau pats, „nuo savęs“, nepadaro.
103) Nes bendraujame paprastai su kitais tik tada, kai ieškome savo (kultūrinės, kalbinės ir kitokios) tapatybės patvirtinimo, artumo jausmo. Jei nenorime tapatintis su gimtakalbiais, svetur gyvenančiais tautiečiais, vadinasi, mes kažkuo skiriamės. Ir netgi labai. Arba nejučiomis nutolome,
susvetimėjome...56
104) LDK piliečiai save vadino lietuviais. Pagal feodalinę pasaulėžiūrą kalba nebuvo tautos požymis. Tauta buvo tapatinama su pilietybe. Tiesa, dėl Renesanso įtakos kilo susidomėjimas savo istorija, kalba.
105) Valstybėje gyvena įvairių tautybių žmonės, kurie, būdami tos valstybės piliečiai, pirmiausia tapatinasi su ja – tai apibūdinama pilietinio tapatumo
ar tapatinimosi su politine tauta sąvokomis.
106) Prisitaikę prie valstybės keliamų reikalavimų piliečiams, ar tam tikrais saitais yra suaugę su etnine tauta – bendrauja jos kalba, turi bendrų papročių,
tapatinasi su jos kultūra, Lietuva vadinama tėvyne, gyvenime vadovaujasi panašiomis vertybėmis, jaučiasi istoriškai susieti.
107) Ir požiūris į tapybą nuo to karto pasikeitė visiškai. – Jus „įsileido“? –
Taip. Dingo žaidimas – na, maždaug sugalvoji kažką, jei ne tą, tai kitą...
savimi kaip bendruomene, jos istoriniu kultūriniu paveldu ir su kaimyninių bendruomenių, genčių ar tautų aplinka“ (Rubavičius 2014: 94).

55

56

Dar plg. DLKT sakinį: Trijų matavimų, kuriais žmogus yra: buvimo vieta, buvimo laikas ir buvimo
būdas. Kad ir kaip būtų keista, vieta yra pirminis daiktas, pirminis žmogaus tapatumo matmuo.
Tik atėjus į tą ar kitą vietą, tik „įsivietinus" galima kurti kultūrą – stiprinti savąją arba perimti kitą.
Dar žr. DLKT pavyzdžius: Romos imperija, pvz., niekada nebuvo tapatinama su tauta ar netgi su
kalba. Vilniaus nelietuviams kalba rečiau yra tapatinimosi su aplinkiniais požymis, nes trečdalis
nelietuvių net šeimoje bendrauja keliomis kalbomis.
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Susitapatinau su kažkuo. Ar jums pažįstama būsena, kai susilieji žiūrėdamas? O čia susilieji dar labiau, nei žiūrėdamas.
108) Kultūrinio tapatumo komponentas gali nesikeisti ir gyvenant kitos tautos
teritorijoje, pavyzdžiui, daugelis lietuvių, tapusių amerikiečiais, istoriškai
tapatinasi su Lietuva ir jos istorija.
109) Galima nebemokėti kalbos, nebegyventi savo žemėje, bet išlikti lietuviu, –
kol tapatini save su tautos istorija.
110) Nors praktikuojančių katalikų Lietuvoje kažin ar surinktumėm vos 30 proc.,
beveik 80 proc. save vis dar tapatina su Katalikų bažnyčia.
111) Istorijoje buvo laikotarpių, kai šeimą buvo mėgstama sutapatinti su valstybe, Bažnyčia ar mokslu. Valstybė šeimai kūrė kontrolės ir socialinio garanto projektus, Bažnyčia rūpinosi išganymo programa.
112) Atsitverdamas nuo senojo tikėjimo liekanų, katalikybę M. Valančius tapatina su lietuviškumu, įžvelgia jau susiklosčiusias tradicijas, stengiasi
jas kurti: padaro privalomą „Pulkim ant kelių“ giedojimą prieš Mišias.
113) Jei virtuvėje pavojingų daiktų nėra, vaikas saugus, tegul sau pilsto kruopas, – pataria Viktorija Grigaliūnienė. „Aš pats!“ Maždaug iki 3 m. mažylis susitapatina su aplinka ir savęs neįvardija kaip asmens. Todėl sako:
„Petriukas eis į lauką“, „Onutė ausis batukus“.
Kaip buvo matyti iš pavyzdžių, socialinis ir vietos kriterijus neretai yra susipynę. Kitais žodžiais kalbant, kai žmogus gimsta, jis tuo pat metu savo tapatybę
ima kurti tam tikroje vietoje gyvenančioje šeimoje. Taigi svarbus tampa ir laiko
kriterijus. Žmogaus ir laiko (praeitis resp. dabartis resp. ateitis) arba tam tikru
laikotarpiu vykusio, vykstančio ar vyksiančio įvykio santykis, daugiau ar mažiau fone susipynęs su vietos kriterijumi, aktualizuojamas 114–120 sakiniuose.
114) Valdančioji partija atsakinga už tai, kad didelė dalis jaunuomenės, kurią tapatiname su tautos ateitimi, gali būti nesugrąžinamai prarasta Lietuvai57.
115) Virgilijus Čepaitis aimanavo, kad lietuviai virsta „Žalgirio“ sirgalių tauta.
Su kuo dabar tapatintis? Su nesugrįžtamai išnykusia praeitimi? Su vis
labiau karikatūrėjančia dabartimi? Su šviesia Europos sąjungos ir NATO
ateitimi?
116) Praeitis virsta pagrindiniu judintoju, kviečiančiu keliauti toliau, vis tolti ir
artėti prie savęs, prie kitų. Taip aš tampu tuo, kas buvo, susitapatinu su
visais istorijos, kultūros įvykiais, žmonėmis – gyvenusiais, galvojusiais,
tvėrusiais. Ir pasijuntu visa sukaupęs.
57

Plg. dar DLKT pavyzdį: Tapatinti Vytautą Žalakevičių su septintuoju, „atšilimo“ dešimtmečiu –
ar ne per daug garbės tektų „atšilimui“.
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117) Nemanau, kad mus reikėtų tapatinti su revoliucijomis teatre – nieko
keisti nemėginame, siekiame tik neatsilikti nuo šiuolaikinio teatro, – sakė
spektaklio „Nuogas karalius“[...].
118) Kalbu apie vadinamuosius „atlydžio“ kartos žmones. Tie žmonės nepaprastai aiškiai save tapatino su Antruoju pasauliniu karu.
Galiausiai, remiantis 119–123 sakiniais, atskirai minėtinas Dievo, kaip amžinybės, kriterijus, susijęs su visais anksčiau minėtais kriterijais arba juos apimantis: žmogaus, kaip savitos atskirybės (žr. 119–120 sakinius), kaip mažesnės ar
didesnės grupės nario (žr. 121–122 sakinius), esančio ir kuriančio savo tapatybę
tam tikru laiku tam tikroje vietoje (žr. 123–125 sakinius), kriterijus. Kitaip kalbant ir remiantis 126 sakiniu, kaip žmogus tapatinasi arba tapatinamas su Dievu,
taip ir Dievas tapatinasi su visais ir kiekvienu atskirai pagal visus minėtus kriterijus. Pagal veidrodžio principą, kiekvienas atskiras žmogus, būdamas tapatus
sau, taip pat yra tapatus visada, visur ir visuose esančiam Dievui.
119) Mūsų siela susijungimo su gryno grožio idėja momentu įgyvendina galimybę
sutapatinti save su tuo, kas amžina. Kartu mūsų mintis tampa nemirtinga aukščiausia to žodžio prasme.
120) Per galią dovanoti gyvybę moteris tapatinama su Dievu: „Jų įsčiose tebemiega ta pati Pradžios jėga, nesuvokiami gyvybės slėpiniai ir kiekvieno
ateinančio pirmasis širdies dūžis“.
121) Reikia tikėti. Kuo? Savo artimu, nes jis ir yra Dievas, jeigu tu jam, jiems
visiškai pasiaukoji, su jais susitapatini.
122) Mano mama visada nusileisdavo tėvui ir laikė jį pačiu išmintingiausiu. Tam
tikra prasme aš sutapatinau jį su Dievu, tikėdamas, kad mano tėvas žino ir mato viską.
123) Iš principo nėra blogai Dievą asmeninti, tapatinti su institucijomis. Tai
suteikia aiškumo. Bet gal geriau nereikėtų. Tiesiog jauti, kad Jis yra. Jauti
Dievą kasdieniame gyvenime.
124) Mes susitapatiname labiau su Dievu ten, kur kančia, kur skausmas, kur
kryžius, negu su Dievu, kuris gali būti prisikėlęs, rečiau esame pasiryžę.
125) Nieko nepadarysi – nors planuodamas žmogus gali pasijusti prisiminimų
viešpačiu, sutapatinti save su Dievu... Visas „ateities vizijas“ subendravardiklina tai, kad nei viena iš jų niekada nebuvo įgyvendinta.
126) Tiesa, šiai doktrinai prieštarauja pačios Evangelijos. Mes ne tik turime didingą, schematišką istoriją Dievo, kuris susitapatina su žmonija.
Iš 127–133 sakinių matyti, kad per visus kriterijus – žmogaus atskirybės, socialinį, vietos, laiko ar Dievo – driekiasi ir žmogaus tapatinimas(is) su abstrakčiu
daiktu, kaip susikurtuoju tapatybės sluoksniu.
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127) Žmogus turi jausti, kad gyvena tikrai: prasmingai, gražiai, gerai. Visų pirmiausia – prasmingai. Su kuo jis turi identifikuotis, susitapatinti kaip
su idėja, tikslu, vertybe, siekiniu, kad tai jam atneštų prasmės jausmą?
128) Tačiau nuolatinė savianalizė trukdo narcizui susitapatinti su kitų žmonių laime (plg. su kitais žmonėmis). Dabarties psichologai, regis, vieningai sutaria, kad laimingiausias žmogus esti tada, kai pamiršta save.
129) Tai su kuo identifikuotis žmogui, kuris gal ir norėtų susitapatinti su turto
turėjimo idealu (plg. su turtu), bet jau žino, kad niekad jo neturės?
130) Darbuotojas sutapatina save su klestinčios firmos vertybėmis (plg. su
klestinčia firma), priima jas kaip dalį savęs, ir jo asmeninė sėkmė tampa
neatskiriama nuo firmos sėkmės.
131) Jo autorius buvo tapatinamas su anarchiško maišto dvasia (plg. su
anarchistu, su personažu).
132) Dauguma B. Sruogos kartos rašytojų tapatinosi su pagrindiniais modernumo epistemos imperatyvais: kriticizmu, subjektyvios savimonės idėja.
133) Tam tik reikia pripažinti, kad piliečiai gali laisvai tapatintis su tam tikromis bendrojo gėrio formomis (plg. Dievu).

1 PAV.

Žmogaus tapatybės sluoksniai
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5.3. Iš to, kas DLKT medžiagos pagrindu sakyta, aiškėja, kad žmogaus tapatybė kuriama tarsi dėlionė iš atskirų tarpusavyje susijusių dalių (sluoksnių). Jos
unikali pradžios „detalė“ – siela. Prie jos pridedamos lėčiau ar greičiau kintančios kitos, tikrosios ir galinčios tapti tikrosiomis, detalės – žmogaus tapatybės
sluoksniai.
Žmogaus tapatybė yra duali: prigimtinė resp. neprigimtinė. Ji yra ir būvis, ir
tapsmas. Pastoviausia yra prigimtinė vidinė žmogaus tapatybės dalis (siela), gramatiškai – esamojo laiko būti formos, vartojamos su tapatus (žmogus yra tapatus
sielai; plg. ?žmogus buvo / taps / darysis tapatus sielai, bet: žmogus liks tapatus
sielai); kintamiausia yra neprigimtinė žmogaus tapatybė – sau ir (arba) kitiems
susikurtoji tapatybės dalis, gramatiškai žymima finitinėmis tapatinti(s) formomis (žmogus tapatinsis su įvaizdžiu, plg. žmogus bus tapatus įvaizdžiui). Taigi dinamiškumo atžvilgiu duali žmogaus tapatybė koreliuoja su raiška.
Žmogaus tapatybė, kurią sudaro laike daugiau ar mažiau kintantys tikrasis
(prigimtinis) ir galimasis (neprigimtinis) aš, sluoksniuojama pagal tris tarpusavyje susijusius žemiškuosius – socialinį, vietos, laiko – kriterijus, kuriuos apima
ketvirtasis – Dievo58. Pastarasis 1 paveiksle pavaizduotas rodyklėmis, žemiškieji trys pavaizduoti kaip spalvoti laukai, kurių kiekvieno atitinkamas skiriamasis požymis – semantinis: „asmuo“, „vieta“ arba „laikas“. Tai atliepia žmogaus
santykį su savimi ir aplinka: kaip arba koks aš būnu su savimi ir kitu buvimo
vietoje laiku.
5.4. Iš turimų DLKT sakinių aiškėjant, kad sveiko žmogaus tapatybė yra
nuolatinis kitimas, prasidedantis nuo gimimo momento tam tikroje vietoje (plg.
134–137 sakinius), toliau aktualu aptarti ir kitus predikatus, kurių aktantais eina daiktavardiniai tapatus vediniai. Kitaip sakant, ką žmogus, su kuriuo kartu
užgimsta ir jo tapatybė, su ja veikia, kaip ją jaučia, ar jaučia ir pan.?
134) Kur gimsta Europos tapatybė.
135) Tapatybė kinta, praradus arba atsisakius vienų vaidmenų (atsiskiriant ir
nuo vienokios gyvensenos), prisiimant kitus vaidmenis ir kitokią gyvenseną.
136) Iš tiesų dabar žmogaus tapatybė nuolat kinta ir net yra sąmoningai kaitaliojama. Galima dabar nuolat transformuojamą tapatybę vertinti net kaip
tam tikrą konkurencijos įrankį.
58

Plg.: „Tapatumas yra tinklas charakteristikų, kurias individas pripažįsta kaip esančias išimtinai
jo ir sudarančias jo individualią asmenybę. [...] Tačiau tapatumas plaukia ne iš atskiro, izoliuotai traktuojamo individo vidaus: jis yra socialiai konstruojamas ir pasiekiamas tik „kitų“ pagalba“
(Morkūnienė 2012: 137); „Atkreipsime dėmesį į tai, jog nepaisant vis stiprėjančių individualistinių visuomenės narių nuostatų savęs suvokimas visų pirma vyksta per savęs priskyrimą tam tikroms žmonių grupėms, bendruomenėms, o savęs, kaip savipakankamo ir nepriklausomo individo, suvokimas yra santykinai silpnas“ (Savicka 2008: 189).
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137) Užsienyje įsidarbinau vienoje telekomunikacijų įmonėje. Atsirado naujų
draugų, atsivėrė kitas gyvenimas. Tačiau mano tapatybėje niekas nesikeitė. Mirkau giliame depresijos liūne.
Iš 138–150 sakinių, kuriuose daiktavardiniai tapatus vediniai eina percepcinių veiksmažodžių objektiniais aktantais, matyti, kad žmogus kaip percipientas
tapatybę jaučia, suvokia, išgyvena, apie ją žino, ją atpažįsta ir, susipažindamas su
savąja ar kito tapatybe, ja gali abejoti ir jos (ne)norėti, jos gėdytis ar nesigėdyti,
ją pamiršti ar jos išsižadėti.
138) Bet mes tolstame nuo gamtos. Technokratinės kultūros asmenybė, mėgindama pajausti tapatumą kažkuriai žmonių grupei, nekuria gyvenimo istorijos, negirdi jos prisišliejančios prie tėvų ar protėvių sakmių.
139) – O kaip [jaučiatės] su tapatybe? Jaučiatės kaunietis, Lietuvos menininkas,
ar tiesiog kosmopolitas?
140) Pastarieji, ypač geranoriai, katalikų inteligentų „fermentacijoje“ buvo puikus katalizatorius, skatinęs mus geriau suvokti savo tapatybę59.
141) Katalikų Bažnyčią Lietuvoje skatinti ieškoti gyvo kontakto, padėti gilinti
ekumenines nuostatas, kartu išgyvenant savo krikščionišką tapatumą,
kad Pilnos Evangelijos judėjimas vėl neužsidarytų savo siaurai suprastame
konfesionalizme, kuris stabdo vidinę pačių bendruomenių brandą.
142) Inteligentijai būtinai reikia susirasti tikrą arba įsivaizduojamą savo priešą,
idant ji galėtų apibrėžti save ir patirti savo grupinę tapatybę.
143) Tam kad gebėtume suteikti savo gyvenimui prasmę ir atpažinti savo tapatybę, turime gebėti, sako Tayloras, pamatyti savo gyvenimą kaip besiskleidžiančią istoriją (unfolding story)60.
144) Tik tuomet pažinsime savo tapatybę ir mūsų nebegąsdins blogio ideologijų
siautėjimas61.
145) Tokioje situacijoje nėra ko stebėtis šeimos krize: nei vyras, nei moteris nebežino savo tapatybės, yra nuolat susinervinę ir paskendę rūpesčiuose, vaikai jaučiasi sutrikę ir neturi galimybės bręsti emociškai.
146) Tik išdrįsę suabejoti savąja tapatybe mes įgausime jėgų ją kurti. Taip, davė tėvai mums šaknis. Bet davė ir sparnus!
59

60

61

Plg. dar DLKT pavyzdį: Ugdyti išsilavinusią asmenybę, suvokiančią savo religinį, tautinį ir pilietinį
tapatumą.

Žr. dar DLKT pavyzdžius: „Aš“ atpažįsta savo tapatybę, tampa pilnavertis tik šeimoje. Asmuo atpažįsta savo tapatybę būdamas priešais kitą, tai yra skirtingą (kitokį) pačioje gelmėje tų dovanojamų
mainų, kurių vienintelis šaltinis ir yra ‘asmuo‘.
Plg. DLKT sakinį: Kelionė sustiprino mane kaip žmogų, pažinusį savo tapatumą, – koks aš būsiu
reikalingas.

Straipsniai / Articles

133

Loreta Vaičiulytė-Semėnienė

147) Nekenčiu šio atvaizdo. Imu dažus ir teptuką - naikinu, užpiešiu, nepalikdamas jokių nuorodų, galinčių dar ką nors man priminti. Nenoriu šios tapatybės, todėl taip bandau išsivaduoti. Pasiseka.
148) Svarbiausia nesigėdyti savo tapatybės ir gyventi pagal savo principus naikų ir makdonaldų pasaulyje, o jei tų principų neturi, tai nė globalizacijos
nereikia, kad sėkmingai nusivažiuotum.
149) Su juo susisiekia „Mossado“ atstovas Efraimas (Geoffrey Rush) ir prašo
palikti nėščią žmoną, išsižadėti savo tapatybės ir pasitraukti pogrindin.
150) Adomas ir Ieva pamiršta savo tapatumą (kuris iš jų yra Adomas, o kuris – Ieva), „tačiau kiekvienas lošėjas žino savo empatines preferencijas.
Tais atvejais, kai daiktavardiniai tapatus vediniai eina veiksmo veiksmažodžių
objektiniais aktantais, tapatybę žmogus kaip veiksmo atlikėjas ir iniciatorius
(kitaip, agentas) gali slėpti, išduoti ar jos atsisakyti, ją atskleisti, išreikšti ir auginti (stiprinti, (at)kurti, puoselėti), įgyvendinti, jos ieškoti ar ją saugoti, išsaugoti; ją (pasi)tikrinti, nus(is)tatyti ir pan. (žr. 151–162 sakinius).
151) Tačiau vargingesniems valstiečiams KDP reikalavimai nepakeliami, tad
jie verčiau slepia savo tapatybę – arba emigruoja į vakarinius Turkijos
miestus.
152) Atvira A. Brazausko bei Andriaus Kubiliaus priešprieša sumažėtų, filosofas tvirtino, kad jeigu taip įvyktų, socialdemokratai galutinai išduotų savo
tapatumą.
153) Rizikuoja, nes didžioji dauguma dirba nelegaliai. Atsisako dalies savo tapatybės, vengdami viešųjų santykių.
154) Galima daryti prielaidą, kad aistringi jausmai poetinėje kūryboje atskleidžia ilgai slėptą Lorcos asmenybės tapatumą.
155) Žmogus savo tapatumą išreiškia vaidmenimis (motinos, sūnaus, vyro),
profesine kompetencija, išsimokslinimu, religiniais jausmais ar politinėm
pažiūrom ir kitom vertybėm.
156) Jie dalyvaus ne vien tautiniuose susivienijimuose, bet ir visose politinėse
partijose bei visuomeniniuose sąjūdžiuose, jų padedami puoselės tautinį
tapatumą, o, antra vertus, gins kitus savo, kaip normalių šalies piliečių,
interesus.
157) Tam tikslui buvo siūloma įkurti ir Europos institutą, kuris tirtų praeities
klaidas, plėstų bendrą Europos istorijos suvokimą, stiprintų europinį tapatumą bei pagarbą žmogaus teisėms.
158) Suvokia ir junta kultūrinę atmosferą (užuot laikę ją savaime suprantama) ir
žino, kad iš tikrųjų negalėtų be jos gyventi ir įgyvendinti savo tapatumą.
Aukštoji (raštingoji) kultūra, kurioje jie buvo auklėjami, daugumai žmonių
yra brangiausia jų investicija, jų tapatumo branduolys.
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159) Tarytum lietuvių nebūtų iš viso. Ši maža tauta tik per stebuklą išlaikė savo
tapatumą. Ji neturėjo teisės gyventi, išlaikyti savo kalbą.
160) Bet, ačiū Dievui, vis dar gyvename gimtoj šalelėj, savoj Tėvynėj, dar galime
ieškoti savo tapatumo, savo šaknų, sąsajų su praeityje gyvenusių žmonių
kartomis.
161) Gydytojas privalo patikrinti atėjusio žmogaus tapatybę – ar prašymą
įtraukti į donorų sąrašą užpildė tikrai tas žmogus.
162) Lankytojų asmens tapatumą buvo būtina nustatyti, nes praėjusiais mėnesiais automobilių turgaus prieigose žymiai padaugėjo kriminalinių veiksmų.
Be to, žmogus gali būti suprantamas kaip naudos ar nenaudos gavėjas, adresatas, turėtojas – beneficientas (žr. Sližienė 1994: 21). Tada jis savąją tapatybę
praranda arba atranda, susigrąžina, gauna (įgyja); ji gali dingti, būti kito sunaikinta (išrauta, sugriauta) arba pavogta (žr. 163–171 sakinius).
163) Viena po kitos jos veržėsi sukurti šeimas. Pavyko visoms, ir gana sėkmingai.
Ištekėdamos jos prarado savo tapatumą, nes jau po vedybinio gyvenimo
metų ėmė sakyti: „Mes jau vaikštome“, „Mes jau valgome“, „Mes tikrinamės pas gydytoją“, netgi – „Mes tuštinamės“.
164) Nesantuokiniai ryšiai todėl įneša daug sumaišties žmonių gyvenimuose.
Tarkim, vyras, pažinojęs daug moterų, praranda savo tapatumą, nes jo
dvasia jau yra pabuvojusi sąjungoje su galybe moterų.
165) Turbūt seserų pagalba menininkas susigrąžina dalį savo tapatybės, kurią
taip nesunku prarasti pasaulio vėjų pagairėje.
166) [Istorinė kultūra], anot Anthony D. Smitho, vienaip ar kitaip reiškiasi
konkrečioje kartoje tam tikrais tautiniais idealais, ir žmogus įgyja savo
tapatumą per santykį su protėviais ir tais įvykiais, kurie suformavo jų
charakterius.
167) Iš esmės tai mankurtizacijos procesas, nes ketvirtoje ar penktoje kartoje
gali visiškai dingti sava tapatybė. Kažkelintoje generacijoje žmogus jau
sako, kad jis nežinąs, kas jis toks, o dar vėliau jis jau „žino“, nes nieko
nebeprisimena.
168) Tai yra vienas pagrindinių būdų, kuriuos naudoja Kinijos valdžia, norėdama su šaknimis išrauti tautinį tibetiečių tapatumą ir visą naciją.
169) Išnaikinti mentalitetuose giluminį lietuvio tapatumą. Nuolatinį kultūros
ilgesį pakeisti nuolatiniu kultūriniu menkavertiškumu.
170) Taigi iš esmės Beauvo ir kaip moterį išlaisvinančią normą teigia tai, ką
Lévinas vadina prievartos ir karo situacija, kai sugriaunama pati Paties
tapatybė.
171) Pasikeisti pavardę bus sudėtinga, tačiau ne sunkiau nei tai, ką tenka patirti dabar. Kaip jos pavagia tapatybę? Tapatybės vagystė (kai kas nors
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naudojasi kito asmens vardu ir pavarde, socialinio draudimo numeriu bei
kita informacija ant čekių, atvirų kreditinių kortelių).
Kad ir kas žmogui nutiktų, jis visada turi galimybę tapatybę pakeisti: iš naujo
atgaivinti, susikurti ar atkurti ir ją „pasimatuoti“ (žr. 172–178 sakinius). Taigi,
remiantis predikatais, kurių vienu iš argumentų eina daiktavardinis tapatus vedinys, galima patvirtinti, kad žmogaus tapatybė yra nuolatinis virsmas. Kitais
žodžiais kalbant, žmogaus tapatybė kaip visuma nėra tik tai, ką žmogus visą gyvenimą „turi“ status quo, bet ir tai, ką per gyvenimą savaip jausdamas ir suvokdamas susikuria kaip tikra ir galima. Visa tai, kas daroma per subjektyvų (savitą)
daugiau ar mažiau artimą tarpusavio santykį savimi ir (arba) kitu: asmeniu, vieta, laiku ir Dievu, pagrindžia kiekvieno asmens savitumą. Per skirtingą tapatinimąsi matyti kiekvieno unikalumas. Iš viso to, kas sakyta, aiškėja, kad žmogaus
savitumą kuria ir jo prigimtinė, ypač vidinė – Dievo duotoji tapatybė, ir paties
subjektyviai jaučiama ir susikurta tapatybė (plg. 179 sakinį).
172) Pavyzdžiui, Anne Cassidy knygoje „Ieškant Džei Džei“ vos septyniolikos
metų sulaukusi mergina privalo visiškai pakeisti savo tapatybę, bent dešimt metų nebendrauti nė su vienu anksčiau pažinotu žmogumi, ir tai ne
paika užgaida, o savisauga.
173) Analitikai stebi vadinamąjį irakiečių visuomenės retraibalizacijos procesą,
kai atgaivinama klaninė-gentinė tapatybė, kurioje asmuo tiek saugumo,
tiek pajamų pragyvenimui ieško giminystės ryšiais susietose grupėse.
174) Norėdami istoriškai įsitvirtinti būtent kaip intelektualai, jie yra priversti iš
naujo sukurti ir moralinį, ir kultūrinį minios tapatumą.
175) Ieškant išeities, pirmiausia vertėtų atmesti naujiesiems laikams būdingą
mąstymo stilių – įsitikinimą, kad tapatumą pavyks bent kiek iš anksto
suprojektuoti.
176) Jeigu piliečiai savo moralinį tapatumą pradėtų konstruoti remdamiesi
Benthamo tvirtinimu, kad nėra bendruomenės, tai jie greitai prarastų bet
kokį aiškesnį moralinių dalykų supratimą.
177) Mūsų populiariausi istorikai Alfredas Bumblauskas su Edvardu Gudavičiumi jau ko ne antrą dešimtmetį stengiasi formuoti šiuolaikišką lietuvišką
tapatybę, nežiūrėti į Lietuvos praeitį vien istoriko Adolfo Šapokos sukurta
ir sovietmečiu savaip adaptuota paradigma.
178) Pasakodamas istorijas, kuriomis pats netiki ir kurių nesupranta, Neįvardijamasis „matuojasi“ įvairias tapatybes, kol įsitikina, kad tai neturi
prasmės.
179) Tėvo, vyro, lietuvio ir pan. identitetas veikia kaip lėlės sudedamosios dalys,
bet jos neesminės. Vertikalė į Dievą visas koncepcijas, paradigmas, tapatybes sustato į savo vietą, skiria joms pagalbinį vaidmenį. Kada apčiuopei savąją vertikalę? Maždaug 2000 metais. Apie ašį, vertikalę ir tapatybę.
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Tapatybė, arba tapatybė, yra sutaptis su savo esme, kuri yra bendra visiems. Tai ir sutapimas su kito esme. Ta esmė – tavo minimasis Dievas,
vertikalė.
6.

APIBENDRINIMAS IR IŠVADOS

DLKT publicistikos sakiniuose, kuriuose vartojamos skirtingos būdvardžio
tapatus, -i ir jo veiksmažodinių (tapatinti, tapatintis) bei daiktavardinių (tapatybė,
tapatumas) vedinių formos, atpažįstamas ir per subjektyvų tapatinimąsi su savimi
ir kitu matyti apibendrintas tapataus žmogaus vaizdinys. Pats žmogus sakiniuose
aktualizuojamas kaip patientas ir (arba) percipientas, agentas arba beneficientas.
Čia, publicistikoje, reikšminga tai, kad kontekstas arba tekstas, kuris leidžia „girdėti“ rašančiojo mintį, t. y. tai, ką ir kaip jis norėjo apie save ar aplinką pasakyti,
nors ir palieka skaitančiajam daugiau laisvės vertinti, jį suprasti subjektyviai, vis
dėlto primeta skaitančiajam rašančiojo žmogaus tapatybės suvokimą (plg. Akivaizdu, kad pasakojimas negali vykti tyloje. Tam reikalinga kalba. Mūsų tapatybė –
tai mūsų kalbinė artikuliacija DLKT). Netiesiogiai komunikuodamas rašantysis
ne tik atstovauja sau, t. y. „įtekstina“ savąjį tapatybės suvokimą – komunikuodamas jis turi įtakos skaitančiojo tapatybei, ją formuoja, kuria arba keičia62. Taigi,
panašų vientiso žmogaus tapatybės konceptą, matyt, turi kiekvienas aktyvesnis
publicistikos skaitytojas; pagal atskiro žmogaus sąmonėje egzistuojantį savitą tapatybės konceptą matyti grupinio koncepto bruožai.
Iš tyrimui surinktų DLKT publicistikos sakinių žmogaus tapatybė „išsiskleidė“ kaip savita asmens visuma, nuo gimimo jaučiama, suvokiama ir (arba) kuriama pagal dualumą: kaip daugiau ar mažiau artimas žmogaus tarpusavio santykis su dalinėmis (prigimtine resp. neprigimtine, dieviškąja resp. žemiškąja)
tapatybėmis. Tikroji vidinė žmogaus tapatybė – siela – gimstant „gaunama“ iš
Dievo. Ji yra pastovioji žmogaus tapatybės dalis. Pagal panašumą, t. y. veidrodžio principą, ir žemiškuosius (kito asmens, vietos, laiko) kriterijus žmogus
(susi)kūrė, (susi)kuria arba dar (susi)kurs labiausiai kintančius neprigimtinės
tapatybės sluoksnius. Iš prigimties gaunamas išorinis tapatybės sluoksnis (lytis,
bendrieji išorės bruožai) yra tarp prigimtinio vidinio ir neprigimtinio tapatybės
sluoksnių. Laiko atžvilgiu prigimtinis tapatybės sluoksnis yra pastovesnis už neprigimtinį. Kintamumas susijęs su raiška skirtingomis yra tapatus resp. tapatinti(s) formomis. Raiškos būti tapačiam resp. tapatintis resp. tapatinti pasirinkimas
62

Plg.: „Identity is constantly interactively constructed on a microlevel, where an individual’s identity is claimed, contested and re-constructed in interaction and in relation to the other participants“ (Norris 2007: 657).
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sakinyje iškelia į avansceną paties žmogaus skirtingą (artimą resp. tolimą) santykį su savimi arba kitu (plg. būti tapačiam sau / kitam resp. tapatintis su savimi / su savo iliuzijomis / su kitu resp. tapatinti save su savo iliuzijomis / su kitu).
Daiktavardinių tapatus vedinių, kurie eina percepcinių ir veiksmo predikatų
aktantais, vartosena leidžia teigti, kad žmogus savo tapatybę jaučia, suvokia ir
kuria arba perkuria savaip. Tai pagrindžia kiekvieno tapatybės savitumą.
Atsižvelgiant į tai, kad būdvardis tapatus turi du skirtingus semantinius požymius: „panašus“ ir „savitas“, kurie yra bendri žodžiams toks pat, tolygus ir
kitoks, savitas, originalus, žodyninė tapatus apibrėžtis, matyt, tikslintina. Nepaisant to, kad žmogus, kalbėdamas (rašydamas) apie tapatumą, dažnai ieško,
randa ir sakinyje pabrėžia savo ir kito arba kitų dviejų panašumą, tas panašumas
visada yra dalinis ir daugiau ar mažiau kintantis. Pagal esmę kiekvienas žmogus
su visais savo aktualiais ir galimais panašumais yra savitas (tapatus sau) – skirtingas nuo visų, į kuriuos buvo, yra ar bus panašus kokiu nors aspektu.
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Concept of Human Identity on the Basis of
tapatus, -i and Its Derivatives in Contemporary
Lithuanian Opinion Journalism
SUMM ARY
The article addresses the content of human identity on the basis of the adjective tapatus
and its verbal (tapatinti, tapatintis) and nominal derivatives (tapatybė, tapatumas). It combines structural and cognitive approaches to meaning. A human being is the starting point
of the study. It refers to the material collected from the Corpus of Contemporary Lithuanian Language developed at the Centre of Computational Linguistics of Kaunas Vytautas
Magnus University.
The material of opinion journalism available at the CCLL enables us to recognise and
see the image of an identical human being shared by every more active reader of opinion
journalism through the subjective identification with oneself and another human being.
The features of the group concept can be seen on the basis of the peculiar concept of identity existing in the consciousness of an individual human being.
In the sentences in question a human being is actualised as the patient and/or percipient, agent or beneficiary.
The research revealed that human identity is a peculiar entirety of the person which is
sensed, perceived and/or created on the basis of duality right from birth: as a more or less
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close relationship between a human being and partial identities (inherent or non-inherent,
heavenly or earthly). The true inner human identity – the soul – is “received” from God at
birth. It is the stable part (layer) of human identity. By similarity (the mirror principle) and
earthly (another person’s, place, time) criteria a human being created, creates or will create
the most variable layers of non-inherent identity. The outer layer of identity received at
birth (gender, general external traits) is between the inherent inner layer and the non-inherent identity layer. From a temporal perspective, inherent identity is more stable than
non-inherent. Variability (dynamism) correlates with expression by different forms of yra
tapatus and tapatinti(s).
The usage of the nominal derivatives of tapatus used as the actants of perceptual and
action predicates leads to the conclusion that a human being feels, perceives and (re)creates his or her identity in his or her own way. It substantiates the peculiarity of everyone’s
identity.
Considering that the adjective tapatus has two different semantic features – “similar”
and “peculiar” – which are also shared by the words toks pat, tolygus and kitoks, savitas,
originalus respectively, the dictionary definition of tapatus should apparently be updated.
Notwithstanding the fact that when speaking (writing) about identity a human being often
tries to find and finds the identity of oneself, another human being or other two human beings as similarity, which he or she brings to the foreground in the sentence, this similarity
is always partial and variable. In essence, a human being with all of his or her relevant and/
or potential similarities (i.e. partial identity with oneself or another human being) is peculiar – different from everyone with whom he or she was, is or will be similar in some aspect.
Įteikta 2018 m. birželio 8 d.
LOR ETA VAIČIULY TĖ-SEMĖNIENĖ
Lietuvių kalbos institutas
Petro Vileišio g. 5, LT-10308 Vilnius, Lietuva
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Mok sl i n ių t y r i mų k r y pt ys: morfosintaksė, semantika,
tipologija, gramatinės hierarchijos, antriniai predikatyvai.

SĄVOKOS SĄJŪDIS
ĮSIŠAKNIJIMAS LIETUVIŲ
KALBOJE
Establishment of the Concept sąjūdis in
Lithuanian
A NOTACI JA
Šio tyrimo tikslas – išnagrinėti sąvokos sąjūdis suaktualėjimą ir paplitimą dabartinėje lietuvių kalboje. Naudojant Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Kompiuterinės lingvistikos
centro sudarytą Dabartinės lietuvių kalbos tekstyną nustatyta, kad lietuvių kalboje vartojami
28 žodžiai, padaryti tiesiogiai iš daiktavardžio sąjūdis arba šio žodžio darinių: 14 daiktavardžių, 12 būdvardžių, po vieną veiksmažodį ir prieveiksmį. Straipsnyje šie žodžiai aptariami
darybos požiūriu, nurodomos jų reikšmės ir formos, vartojimo dažnumas ir šaltiniai. Palyginimui pateikiama pavyzdžių, rastų naudojantis interneto paieškos sistema Google.
ESMINI AI ŽODŽI AI : žodžio sąjūdis dariniai, priesagų vediniai, priešdėlių vediniai, sudurtiniai žodžiai, darybos laipsnis.
A N NOTAT ION
The aim of this study is to analyse the growing relevance of the concept sąjūdis and its
spread in contemporary Lithuanian. By referring to the Corpus of Contemporary Lithuanian
Language developed by the Centre of Computational Linguistics of Kaunas Vytautas Magnus University, it was established that 28 words that were formed from the noun sąjūdis directly or from the formations of this word are used in Lithuanian: 14 nouns, 12 adjectives,
one verb, and one adverb. These words are discussed from the perspective of word formation in the article by providing their meanings, forms, frequency of usage, and sources. For
the sake of comparison, examples found through the web search engine Google are provided.
KEY WOR DS : formations of the word sąjūdis, suffixal derivatives, prefixal derivatives, compound words, level of word-formation.
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1.

ĮVADAS

„Kalba, kol ji gyva ir eina svarbiausia visuomenės narių bendravimo priemone, pamažu vis kinta. Tie kitimai iš karto apima tik labai nežymią visos kalbos
dalį ir reiškiasi atskirų elementų išnykimu, pasikeitimu ar atsiradimu. Iš visų
kalbos kitimų sparčiausias ir lengviausias pastebėti yra naujų žodžių atsiradimas“
(Urbutis 1978: 27). Pagrindinė naujų žodžių atsiradimo priežastis – nauji reiškiniai, naujos vertybės, kultūros ir pasaulio pakitimai. Vienas iš tokių svarbių
reiškinių buvo Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis.
1988 m. birželio 3 d., Lietuvos mokslų akademijos salėje vykstant renginiui, kuriame svarstytas LSSR Konstitucijos projektas, buvo iškeltas siūlymas sudaryti
iniciatyvinę Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio grupę. Neilgai trukus Sąjūdis, gausiai palaikomas ir remiamas visų visuomenės sluoksnių, tapo realia politine jėga.
1988 m. spalio 22–23 d. Vilniuje įvyko Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio steigiamasis suvažiavimas, kuris įformino Sąjūdį kaip visuomeninį judėjimą. 1989 m.
rugpjūčio 23 d., minint 50-ąsias Molotovo–Ribentropo pakto metines, Lietuvos
Sąjūdis kartu su Estijos ir Latvijos Liaudies frontais pakvietė okupuotų Baltijos
valstybių gyventojus į Baltijos kelio akciją ir jos metu 2 mln. žmonių, reikalaudami nepriklausomybės, susikibo į nenutrūkstamą grandinę nuo Vilniaus iki Talino.
Ši akcija parodė, kad atkurti trijų Baltijos valstybių nepriklausomybę siekia ne tik
tautiniai judėjimai, bet ir pačios tautos. 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis, pasinaudojęs formalia SSRS demokratija, pertvarkos skelbiamu
viešumu ir demokratizacija, sugebėjo taikiai atkurti Lietuvos nepriklausomybę1.

Nuo to laiko lietuvių kalboje žodis sąjūdis imtas plačiai vartoti. Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Kompiuterinės lingvistikos centro sudarytame Dabartinės lietuvių kalbos tekstyne (toliau – DLKT)2 pateikiami 9084 skirtingų formų žodžio sąjūdis pavyzdžiai.
Šio tyrimo tikslas3 – išnagrinėti sąvokos sąjūdis įsišaknijimą lietuvių kalboje,
ištirti žodžio sąjūdis darybos lizdą, nustatyti, kokiomis darybos priemonėmis
1

Plačiau žr. genocid.lt/UserFiles/File/Atmintinos_datos/2013/201306_sajudis.pdf.

2

Prieiga internete: http://donelaitis.vdu.lt [žiūrėta 2018 01–2018 05].

3

Ši tema nagrinėjama pagal Lietuvių kalbos instituto Bendrinės kalbos tyrimų centro Semantinės
ir ekonominės lingvistikos grupės vykdomą ilgalaikę programą, atliekant moderniosios tapatybės
ideologinio naratyvo tyrimus. Programa keliamas tikslas atlikti leksinių ir semantinių pokyčių bei
jų priežasčių, taip pat struktūrinių pokyčių tyrimus siekiant išsiaiškinti, kokie kalbiniai pokyčiai
aktualūs moderniosios tapatybės ideologiniam naratyvui, kad būtų galima sudaryti publicistikos
tekstyną ir naują moderniosios tapatybės žodyno bazę.

Straipsniai / Articles

145

V eslava Čižik-Prokaševa

dažniausiai naudojamasi kuriant naujus žodžius, kokios formos labiausiai vartojamos, kaip dažnai ir kokiuose šaltiniuose jos vartojamos4. Aprašius rastus atvejus, nustatomi kamieno sąjūd- žodžių reikšminiai laukai. Taip siekiama prisidėti
prie dabartinės naujažodžių darybos būklės ir polinkių tyrimų.
Nagrinėjant šiuos žodžius, bus taikomas aprašomasis analitinis ir gretinamosios analizės metodai, taip pat žodžių darybos ir semantinė analizė. Apibendrinimo būdu bus nustatomas sąvokos sąjūdis įsišaknijimas lietuvių kalboje, o statistiškai apibendrinti tyrimo duomenys bus pateikiami lentelėje ir diagramose.
Straipsnyje daugiausia remiamasi pavyzdžiais iš DLKT. Jei DLKT žodis pavartotas tik vieną kartą, palyginimui pateikiama pavyzdžių5, rastų naudojantis interneto paieškos sistema Google. Iš viso surinktas 441 pavyzdys: 380 pavyzdžių
iš DLKT (iš grožinės, negrožinės, administracinės literatūros, publicistikos šaltinių) ir 61 pavyzdys iš interneto.
2.

ŽODŽIO SĄJŪDIS DARYBOS TIPAI

Pokyčiai, susiję su darybos tipais, geriausiai atspindi visos žodžių darybos
sistemos kitimą. Nors žodžių darybos priemonės beveik nekinta, vyksta tam
tikra darybos tipų produktyvumo raida, teikianti kalbos tyrinėtojams vertingos
informacijos apie bendruosius kalbos raidos dėsnius. Pastaruoju metu daugiau
dėmesio skiriama konkrečioms žodžių darybos sritims. Saulius Ambrazas nag
rinėjo daiktavardžių darybos raidą (Ambrazas 1993, 2000). Giedrius Subačius
tyrė Simono Daukanto Didžiojo lenkų–lietuvių kalbos žodyno naujadarus (Subačius 1993). Stasys Keinys dėmesį sutelkia į terminų darybą ir knygoje Bendrinės
lietuvių kalbos žodžių daryba (1999) pateikia sistemišką sinchroninį žodžių darybos vaizdą. Jolanta Vaskelienė daug dėmesio skiria darybiniams sinonimams
(Vaskelienė 2000, 2002, 2004; Vaskelienė, Kvašytė 2006; Vaskelienė, Kučinskienė 2012). Judita Džežulskienė (2001) domisi mobiliaisiais daiktavardžiais.
Potencinių ir okazinių darinių susidarymą yra aptarusi Jurgita Mikelionienė
(2002), o Gražina Akelaitienė (1996) aprašė morfologinę balsių kaitą žodžių
daryboje. Jurgita Girčienė tiria naujų skolinių atitikmenis ir naujažodžius (Girčienė 2005, 2006, 2008, 2011, 2013). Naujažodžius tiria ir Daiva Murmulaitytė
(2014, 2016a, b) bei Lietuvių kalbos naujažodžių duomenyno (prieiga internete:
4

Esu nuoširdžiai dėkinga recenzentams už labai vertingas pastabas, ypač recenzentui, patarusiam
žodžių darybos klausimais.

5

Ieškota įvairių linksnių ir formų žodžių.
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http://naujazodziai.lki.lt) sudarytoja Rita Miliūnaitė (2014, 2015). Naujųjų
skolinių veiksmažodžių morfologija domėjosi Jurgis Pakerys (2013).
Daiktavardis sąjūdis nėra paprastasis žodis, jis yra darinys, tiksliau – galūnės
-is vedinys, padarytas iš priešdėlinio veiksmažodžio sujusti ar sujudėti. Lietuvių
kalbos žodyno elektroniniame variante (toliau – LKŽe) pateikiamos trys žodžio
sąjūdis reikšmės: 1. visuomeninis sujudimas, judėjimas: Sąjūdis yra sutelktinis
judėjimas; 2. sukrutimas, sujudimas, sambrūzdis: Toks pasidarė sąjūdis, kad visi
išbėgo; 3. pajudėjimas: Pirmasai ledo sąjūdis (Ulvydas, vyr. red., 1981: 17t). Dabartinės lietuvių kalbos žodyne (toliau – DLKŽ) pateiktos tik dvi žodžio sąjūdis
reikšmės: 1. sutelktas visuomeninis judėjimas: Nacionalinis (tautinis) sąjūdis; 2.
sujudimas, sukrutimas: Visame sodžiuje didžiausias sąjūdis (Keinys, vyr. red.,
2000: 670t). Tas žodis ne tik pakeitė visos Lietuvos istoriją, bet ir praturtino lietuvių kalbą naujais žodžiais6.
Šiame straipsnyje pirmiausia nagrinėjamieji žodžiai suskirstomi pagal darybos būdą7. Iš pradžių aptariami priesagų vediniai8, po to ‒ priešdėlių vediniai,
6

„Žodžių darybos vaidmenį galima nusakyti kaip svarbiausią žodyno turtinimo būdą, kuriuo nauji
žodžiai atsiranda iš esamų, savaip keičiant jų morfologinę struktūrą“ (Urbutis 1978: 29).

7

Straipsnyje laikomasi Lietuvių kalbos gramatikoje ir Dabartinės lietuvių kalbos gramatikoje pateikiamo žodžių darybos būdų skirstymo – skiriami tik priesagų, priešdėlių, galūnių vediniai ir dūriniai.
Kai kurie kalbininkai, pavyzdžiui, Vincas Urbutis, Stasys Keinys, be minėtų keturių, jų žodžiais,
„pagrindinių“, „grynųjų“ darybos būdų, nurodo ir pora šalutinių mišriųjų, t. y. priešdėlių-priesagų ir dūrybos-priesagų darybos būdus. „Mišrųjį darybos būdą turime tada, kai žodžio daryboje iš
karto reiškiasi du skirtingi darybos būdai. Priefiksacijai-sufiksacijai priklauso priešdėlio ir priesagos vediniai, šalia kurių nėra atitinkamų vedinių tik su priešdėliu ar tik su priesaga“ (Urbutis 1978:
289). Abejotina, ar tikslinga skirti mišrųjį darybos būdą, ypač jei tarp pateikiamų priešdėlių-priesagų pavyzdžių nurodomi tokie, šalia kurių plačiai vartojami vien atitinkami priesaginiai vediniai
(pvz., povestuvinis ir vestuvinis ‒ Google pateikia atitinkamai 48000 ir 239000 visų paradigmų
pavartojimo atvejų), ir, kaip teigia patys kalbininkai, šių darybos būdų vaidmuo lietuvių kalbos
žodžių daryboje yra visai menkas (žr. Urbutis 1978: 290; Keinys 1999: 23). Dalis straipsnyje aprašomų žodžių turi ir priešdėlį, ir priesagą arba turi priesagą ir yra dūriniai. Tai skatintų manyti, kad
jie yra mišraus darybos būdo, tačiau labai plačiai vartojamos atitinkamos vien priesagą turinčios
formos rodo, kad žodis yra priešdėlio vedinys ar dūrinys, tik darinys yra aukštesnio laipsnio (apie
darybos laipsnį žr. 10 išnašą).

8

„Vedinys – darinys, su afiksiniu formantu padarytas iš vieno pamatinio žodžio. Jo rūšį lemia jo
afikso pobūdis. Priesaga – pagrindinė darybos priemonė, galūnė – šalutinė. Priešdėlių vedinių
formantą sudaro arba vien priešdėlis, arba dar ir specifinė galūnė, kuri tokiu atveju yra šalutinė
darybos priemonė. Kadangi priešdėliai savo kilme yra susiję su prielinksniais, kartais tebesilaikoma tradicinėje istorinėje žodžių daryboje įsigalėjusios darinių klasifikacijos, pagal kurią su priešdėliais padaryti žodžiai skiriami prie dūrinių“ (Morkūnas, par., 2008: 590). Pavyzdžiui, Aldona
Paulauskienė mano, kad dūrinio sąvoką reikėtų praplėsti ir prie dūrinių priskirti priešdėlinius
daiktavardžius (Paulauskienė 1994: 49, 88).
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tada sudurtiniai žodžiai9 (toks skirstymas yra įsitvirtinęs lietuvių kalbotyroje, žr.
Ulvydas, vyr. red., 1965: 253t; Urbutis 1978: 283tt; Paulauskienė 1994: 48tt;
Ambrazas, red., 1996: 86; Keinys 1999: 22tt; Ružė 2008: 12tt; Morkūnas, par.,
2008: 121) ir galiausiai aptariami žodžiai, kurių dėl tam tikrų priežasčių nepavyko priskirti prie konkrečios darybos grupės. Kiekvienos grupės žodžiai aprašomi abėcėlės tvarka, prie kiekvieno nurodoma reikšmė, darybos laipsnis10, su
kokiu darybos formantu žodis yra padarytas, kokios formos vartojamos lietuvių
kalboje ir kokiuose šaltiniuose jos yra pavartotos.
2.1.

Priesagų vediniai

DLKT rasti pavyzdžiai rodo, kad iš žodžio sąjūdis daugiausia yra padaryta
priesagų vedinių – 9 žodžiai; 6 iš jų yra trečiojo, 3 – ketvirtojo laipsnio dariniai11.
sąjūdėlis12 – trečiojo laipsnio darinys, priesagos -ėlis vedinys, padarytas
iš daiktavardžio sąjūdis. Jis DLKT pavartotas 3 kartus: vyr. g. dgs. v. forma ‒
2 kartus, g. forma – 1 kartą. Priesagos -ėlis vediniai žymi tą patį dalyką kaip ir
pamatinis žodis, tačiau paprastai skirtingo dydžio (dažniausiai – mažesnį) arba
bent taip nusakytą, kad būtų matyti to dalyko vertinimas bei su juo susijusios
emocijos (Ambrazas, red., 1996: 87), pvz.:
9

10

11
12

„Dūrinys – darinys, formaliai ir semantiškai pamatuotas dviejų savarankiškų žodžių. Darybos formantu čia eina formalus dviejų žodžių sujungimas į vieną, o darybos pamatas yra iš dviejų sandų,
kuriais imami žodžių kamienai, ištisi žodžiai ar žodžių kaitybos formos. Vienos kalbos dalies dūriniai smulkiau gali būti grupuojami pagal tai, kurioms kalbos dalims priklauso vieno ar kito sando
pamatiniai žodžiai“ (Morkūnas, par., 2008: 148t).

V. Urbutis siūlo aptariant darinius vartoti terminus pirmojo, antrojo ar trečiojo laipsnio dariniai, kurie rodytų, kiek darybos pakopų sudaro žodį (žr. Urbutis 1978: 89tt). Plg. su Adelės Valeckienės
siūlomais terminais pirminė, antrinė (ir t. t.) priesagos: „Viename žodyje gali būti ne viena, o dvi ar
daugiau derivacinių priesagų, bet jos nėra vienos eilės. Sudarant žodį, visada pridedama tik viena
priesaga. Jeigu žodis daromas iš neišvestinio žodžio, prie jo šaknies pridedama priesaga vadinama pirmine. Kai žodis daromas iš vedinio, jau turinčio vieną priesagą, nauja priesaga dedama po
pirminės ir vadinama antrine priesaga ir t. t.“ (Valeckienė 1998: 301). Dar plg. su A. Paulauskienės vartojama to paties (ne vieno) darybos žingsnio formantų sąvoka (žr. Paulauskienė 1994: 49) ir
S. Keinio siūlymu nurodyti darybos pakopų skaičių (žr. Keinys 1999: 31, 106). Straipsnyje taikomi V. Urbučio pasiūlyti terminai, nes jie tiksliau nurodo žodžio darybos eigą ir vienu terminu
galima įvardyti skirtingų darybos būdų laipsnį.
Primintina, kad žodis sąjūdis pats yra antrojo laipsnio darinys.

Tekste antraštiniai žodžiai (daiktavardžiai ir būdvardžiai) pateikiami neutralia forma – vns. vyr.
g. v. (išimtį sudaro žodis desąjūdizacija, kuris yra mot. g. daiktavardis ir kitaip negali būti pateiktas).
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1) Jie tik jaučia sąžinės įpareigojimą, arba visuomeninės sąmonės beldimąsi, arba tautinės atsakomybės šūkį, kartais lyg dangaus balsą: eik, daryk, judink.
Tokie randa panašiai jaučiančių, galvojančių, nerimstančių, buriasi į sąjūdėlius ir imasi darbo: keičia gyvenimą ‒ skaidrina, tobulina, kelia, kuria
naują atmosferą. DLKT
2) Istoriniu požiūriu ateitininkai susiformavo kaip sąjūdis ir tapo organizacija.
Sąjūdėliai sroveno, kartais ryškiau, kartais ne taip, ir organizacijai besivystant. DLKT
Visi pavyzdžiai pavartoti viename publicistikos šaltinyje – Gedimino Mikelaičio knygoje „Tolyn į laiką, gilyn į gelmę...: kun. Stasys Yla raštuose ir atsiminimuose“. Kadangi kun. S. Yla gyveno dar iki susikuriant Sąjūdžiui, šaltinyje
vartojamas žodis su Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžiu nesietinas. Tokią mintį
patvirtina ir interneto svetainėse rasti daiktavardžio sąjūdėlis pavyzdžiai:
3) Svarbiausia to kliūtis buvo ir tebėra: mūsų skaldymasis į draugijas, draugijėles, į sąjūdžius ir sąjūdėlius. (http://www.draugas.org/archive/1964_reg/
1964-09-25-DRAUGAS.pdf)
4) ‒ Dabar, aš drįstu manyti, tai vyksta be piktos valios. Tai yra susiję su tam
tikrais regionalistiniais sąjūdėliais ir tendencijomis Europoje, Tautinių mažumų apsaugos konvencijos apibrėžtais dalykais. O istorijoje akivaizdu, kad
buvo siekiama išparceliuoti Lietuvą, ir viskas. (https://kultura.lrytas.lt/literatura/2008/04/18/news/lrytas-lt-paskaita-2-istorikas-a-bumblauskas-kas-kaip-ir-kodel-manipuliuoja-zemaitijos-istorija--5909820).
sąjūdietis – trečiojo laipsnio darinys, priesagos -ietis vedinys, padarytas iš
daiktavardžio sąjūdis. Jis DLKT pavartotas 32 kartus: 3 kartus – mot. g. vns.
v. forma, vyr. g. vns. v. forma – 2 kartus, o g. forma – 1 kartą, vyr. g. dgs. v.
forma – 10 kartų, k. forma – 8 kartus, n. forma – 2 kartus, g. ir įn. formomis –
po 3 kartus. Iš DLKT rastų pavyzdžių 29 pavartoti publicistikos šaltiniuose, 2 –
grožinės literatūros šaltiniuose ir 1 – administracinės literatūros šaltinyje. Šie
vediniai žymi asmenų priklausymą pagal ideologiją ar veiklą kokiam nors žmonių telkiniui (žr. Ambrazas, red., 1996: 140):
5) Steigiamojo suvažiavimo delegatai atstovavo 180 tūkstančiams žmonių. Tada sąjūdiečiais save vadino ne mažiau milijono Lietuvos gyventojų. DLKT
6) Pirmadienį šią iniciatyvą sąjūdiečiai pristatė Prezidentui V. Adamkui.
DLKT
Vienu atveju šis daiktavardis pavartotas kita reikšme – kaip savaitraščio
pavadinimas:
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7) Kultūros savaitraštis „Sąjūdiečiai“ siekia, kad teismuose atsirastų visuomenės atstovai – tarėjai. DLKT
DLKG teigiama, kad vediniai, žymintys asmenų priklausymą pagal ideologiją ar veiklą kokiam nors žmonių telkiniui, paprastai yra naujadarai, o įprasta
žodžių, sudarytų su šia priesaga, reikšmė yra asmenų pavadinimai iš jų gyvenamųjų miestų, miestelių, kaimų vardų (žr. Ambrazas, red., 1996: 139t).
sąjūdietiškas – ketvirtojo laipsnio darinys, priesagos -iškas vedinys, padarytas iš daiktavardžio sąjūdietis. DLKT šis būdvardis pavartotas 8 kartus: mot. g.
vns. v. forma – 3 kartus, g. forma – 1 kartą, vyr. g. vns. v. forma – 1 kartą, k.
forma – 2 kartus, vyr. g. dgs. įn. forma – 1 kartą. 5 pavyzdžiai rasti publicistikos
šaltiniuose, 2 – negrožinės literatūros šaltiniuose ir 1 – administracinės literatūros šaltinyje. Šis būdvardis pavartotas dviem reikšmėmis:
• perkeltine panašumo reikšme, kai žymima ne „kaip kas“, o „kaip kieno, ko“
(žr. Ambrazas, red., 1996: 207):
8) Jokių „apgautų rinkėjų“ Tėvynės Sąjungai pritraukti nepavyko. Nebent dalis balsų buvo „atkovota“ iš kitų, sąjūdietiška terminologija, „dešiniųjų“
partijų, pasirėmus dvipartinės sistemos argumentu, jog „negalima skaldyti
balsų“. DLKT
• žymima esminė daikto ypatybė, kai pamatiniu žodžiu pasakytas daiktas sudaro pažymimuoju žodžiu reiškiamo daikto esmę, pamatą (žr. Ambrazas,
red., 1996: 207):
9) Tuo metu tai buvo tik teorija, mat visa spauda buvo totaliai idėjinė, sąjūdietiška. Mes taip ir suvokėme savo misiją ‒ parašyti kai ką svarbaus ir reikšmingo Lietuvos istorijai. DLKT
DLKG nurodyta, kad „būdingiausia -iškas, -a priesagos daiktavardinių būdvardžių darybinė reikšmė – panašus į pamatiniu žodžiu pasakytą daiktą“ (Ambrazas, red., 1996: 207). Tokios reikšmės rastieji būdvardžiai sąjūdietiškas neturi.
sąjūdininkas – trečiojo laipsnio darinys, priesagos -ininkas vedinys, padarytas iš daiktavardžio sąjūdis. DLKT šis daiktavardis pavartotas net 234 kartus.
Rasti tik 4 mot. g. daiktavardžiai: vns. v. forma jie pavartoti 3 kartus, įn. forma –
1 kartą. Vyr. g. formos yra daug labiau paplitusios. Vienaskaitos formos vartojamos daug rečiau nei daugiskaitos. Šis daiktavardis vartojamas visomis linksnių
(išskyrus vt.) formomis: vns. v. forma pavartota 28 kartus, k. – 6, n. – 2, g. – 5,
įn. – 2 kartus. Dgs. v. forma pavartota 78 kartus, k. – 73 kartus, n. – 13 kartų,
g. – 17 kartų, įn. forma – 6 kartus. 210 pavyzdžių rasta publicistikos šaltiniuose,

150

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

LXXIX

Sąvokos sąjūdis įsišaknijimas lietuvių kalboje

18 – grožinės literatūros šaltiniuose, 5 pavyzdžiai rasti administracinėje literatūroje, vienas – negrožinės literatūros šaltinyje. Šie vediniai žymi asmens (asmenų) pavadinimą pagal tą asmenį (ar grupę asmenų), kurio šalininku ir sekėju yra
vediniu pasakytas asmuo (žr. Ambrazas, red., 1996: 114). Daiktavardžiu sąjūdininkas pavadinamas asmuo, kuris yra Sąjūdžio narys, šalininkas arba sekėjas:
10) Akivaizdu tik tai, kad šiandieninę Lietuvos valstybę valdo ne jos piliečiai,
juo labiau ne sąjūdininkai. Rašydamas „valdo“ turiu galvoje ne konkrečių
žmonių buvimą valdžioje, o tai, kas iš tikrųjų lemia šalies gyvenimo ir jos
raidos pobūdį bei kryptį. DLKT
11) Pipynė sužinojo, kad Sąjūdis jau turi savų žmonių Aukščiausiojoje Taryboje,
kad leidžia laikraštį ir pasirodo televizijos ekranuose. Kai po paskaitos sąjūdininkui buvo įteiktas vokas, Jono Pipynės širdį suspaudė skausmas. DLKT
Dažnai daiktavardis sąjūdininkas turi pažymimąjį žodį ir yra sukonkretinamas, pvz.: Kauno / Klaipėdos sąjūdininkai, pirmieji / žymiausieji / tikrieji sąjūdininkai, eiliniai / atkakliausi / nuoseklūs sąjūdininkai, Universiteto sąjūdininkai,
jaunieji / seni sąjūdininkai, šiandieniniai / buvę sąjūdininkai. Kaip ir daiktavardis
sąjūdietis, tokie vediniai laikomi naujadarais (žr. Ambrazas, red., 1996: 114).
sąjūdininkiškas – ketvirtojo laipsnio darinys, priesagos -iškas vedinys, padarytas iš daiktavardžio sąjūdininkas. DLKT šis būdvardis pavartotas tik vieną
kartą. Publicistikos šaltinyje jis pavartotas vyr. g. dgs. v. forma ir turi reikšmę
„būdingas, įprastas, priskiriamas pamatiniu žodžiu pasakytam daiktui, susijęs su
tuo daiktu“ (Ambrazas, red., 1996: 207):
12) Per mėnesį beveik nieko nepadaryta tvarkant užsienio politikos reikalus. Sąjūdininkiški pasismaginimai Rytuose ar Vakaruose, korespondentų globa
užsienio politikos atstoti negali. DLKT
Interneto svetainėse pavyzdžių su šiuo būdvardžiu galima rasti daugiau, pvz.:
13) Daug kas tikėjosi, kad atėjo tam, jog visa tai pakeistų. Kad tam ryžtųsi – tikrai reikia „sąjūdininkiško“ ryžto, gebėjimo pripažinti klaidas
ir iškelti aiškius tikslus. (https://cyvas.wordpress.com/2009/06/08/
neistarti-zodziai-dideleje-sventeje)
14) Prisimenu salėje buvojusį Darių Kuolį, tada jis buvo vienas iš sąjūdininkiško literatūros almanacho „Sietynas“ bendraautorių, ar redaktorių.
(https://www.facebook.com/marijampolesmuziejus.lt/
posts/1224063731004328)
sąjūdinis – trečiojo laipsnio darinys, priesagos -inis vedinys, padarytas iš
daiktavardžio sąjūdis. DLKT šis būdvardis pavartotas 42 kartus: mot. g. vns.
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v. forma – 7 kartus, n. forma – 1 kartą kartą, g. forma – 6 kartus, vt. forma –
1 kartą, mot. g. dgs. v. forma – 8 kartus, vyr. g. vns. v. forma – 4 kartus, k. –
10 kartų, g. – 2 kartus, vt. – 1 kartą, vyr. g. dgs. k. ir g. formomis – po vieną
kartą. 10 pavyzdžių rasti publicistikos šaltiniuose, po vieną – grožinės ir negrožinės literatūros šaltiniuose. Galima skirti keletą DLKG pavartoto būdvardžio
sąjūdinis reikšmių:
• „padaromas, atliekamas, įgyjamas, gaunamas, atsiradęs tuo būdu, kuris pasakytas pamatiniu žodžiu“ (Ambrazas, red., 1996: 212):
15) Galbūt galima atsekti kūrinyje kokius laiko dvasios pėdsakus: priešsąjūdinę įtampą ir pan.? Vargu. Šiose šalyse galima rasti nuo kelių iki keliolikos
parlamentinių ir neparlamentinių grupuočių, kildinančių save iš sąjūdinių
struktūrų. DLKT
• „priklausąs pamatiniu žodžiu pasakytam daiktui, susijęs su tuo daiktu (asmeniu, kolektyvu, reiškiniu, sritimi ir pan.“ (Ambrazas, red., 1996: 211):
16) Konservatoriai ketina po pirmojo rinkimų rato, atsižvelgiant į situaciją, paremti ir kitus, anot jų, sąjūdinius žmones. DLKT
• „esantis, atsitinkantis, vykstantis tuo metu, kurį rodo pamatinis žodis, pasikartojantis, atliekamas pamatinio žodžio reiškiamais laiko tarpais“ (Ambrazas, red., 1996: 212):
17) V. Daunio estetika, orientuota į kūrėjo moralumo ir kūrybos harmoningumo
dermę, darė didelį poveikį sąjūdinio pakilimo ir pirmaisiais nepriklausomybės metais. DLKT
• „turintis išskirtinę ypatybę, kurią sudaro pamatiniu žodžiu pasakytas daiktas“
(Ambrazas, red., 1996: 212):
18) Kas dar rašys, pasirašinės, kas apskritai iš jų dar drįs užsiimti kokia, tarkime, sąjūdinio stiliaus veikla? DLKT
• „skiriamas, tinkamas pamatiniu žodžiu reiškiamam daiktui“ (Ambrazas, red.,
1996: 211):
19) Visaliaudinę euforiją vis skatino rotapritu dauginti „Sąjūdžio žinių“ lapeliai, minėtas „Atgimimas“, kone kiekviename rajone šalia įprasto vietinio
laikraščio atsiradęs alternatyvus, sąjūdinis – iki pat milijonus sutraukusio
Baltijos kelio, savotiško Sąjūdžio saulėlydžio, kai, išsibarsčius gyvajai grandinei, ėmė kurtis partijos ir partijėlės. DLKT
sąjūdistas – trečiojo laipsnio darinys, priesagos -istas vedinys, padarytas
iš daiktavardžio sąjūdis. Jis DLKT pavartotas 3 kartus vyr. g. dgs. v. forma.
Po vieną pavyzdį rasta publicistikos šaltinyje, grožinės literatūros šaltinyje ir
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administracinėje literatūroje. Priesagos -istas žodžiai paprastai žymi politinės-visuomeninės krypties šalininkus, sekėjus (žr. Ambrazas, red., 1996: 123):
20) Kadangi ant dokumento Dočys neaptiko grifo „slaptai“, kaip senas sąjūdistas, ištikimas viešumui ir persitvarkymui, nusprendė su dokumentu supažindinti visuomenę. (http://archyvas.lietuvossarasas.lt/
docio-skiltis-programinis-dokumentas)
Darybos tipo reikšmę gali paveikti individualios tam darybos tipui priklausančių žodžių reikšmės. Pranas Skardžius yra atkreipęs dėmesį į tai, kad žodžių
reikšmių įvairavimas priklauso nuo morfologinio žodžių susigrupavimo. Jis rašo: „pvz., priesaga -ala-, apskritai imant, yra visai neutralios reikšmės – daugiausia reiškia konkrečią veiksmo išdavą, kaip antai: patiekalas, tepalas, verpalas.
Bet vietomis ši priesaga, patekusi į menkinamosios arba žeminamosios prasmės
žodžius, dabar jau ir pati yra įgijusi menkinamąją reikšmę; pvz., giedalas, šnekalas ir kt. kai kuriose žemaičių šnektose yra ne paprastas, bet menkas, prastas giedojimas, ne neutralios reikšmės, bet menka, paniekinama, prasta šneka“
(Skardžius 1996: 574t)13. Priesagos -istas žodžiai irgi dažniausiai būna neutralios reikšmės ir žymi filosofinės, religinės, mokslinės, meninės, politinės-visuomeninės krypties šalininkus, sekėjus arba asmenis pagal jų palinkimą, pavyzdžiui, humanistas, impresionistas, finalistas, humoristas (žr. Ambrazas, red.,
1996: 123), tačiau greta tokių žodžių kaip aferistas, teroristas žodis sajūdistas
kartais įgyja menkinamąją ir žeminamąją reikšmes, pvz.:
21) ‒ Štai keletas įdomių skaičių, ‒ Ur. pasitiesė keletą primargintų lapų, ‒ kurie vaizdingai paliudys, kiek sąjūdistai nusmukdė ir suardė mūsų pramonę
ir žemės ūkį per rekordiškai trumpą laiką. DLKT
22) Anksčiau vienas buvo komunistas, kitas – komjaunuolis, dar kitas – sąjūdistas. Būtent sąjūdistais mus vadindavo, o tremtiniai išgirsdavo ir blogesnių pravardžių, kai kurie juos vadino banditais. (http://kauno.diena.lt/naujienos/
klaipeda/miesto-pulsas/v-lupeika-esu-vienisas-vilkas-817376)
23) Taip, prisipažįstu. Kadaise irgi buvau sąjūdietis. Sąjūdistas, kaip anais laikais sakydavo. (http://kauno.diena.lt/naujienos/nuomones/nuomones/
sajudis-lietuva-istorija-564617)
Akivaizdaus semantinio skirtumo tarp žodžių sąjūdietis, sąjūdininkas ir sąjūdistas nėra. Tik žodis sąjūdistas kartais turi menkinamąją reikšmę.
sąjūdiškai – ketvirtojo laipsnio darinys, priesagos -ai vedinys, padarytas iš
būdvardžio sąjūdiškas. DLKT šis prieveiksmis vieną kartą pavartotas grožinės
13

Dar plg. Girčienė 2003: 24.
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literatūros šaltinyje. Veiksmo būdo prieveiksmiais pabrėžiamas veiksmo vykimo
ar atlikimo būdas (žr. Ulvydas, vyr. red., 1971: 431; Ambrazas, red., 1996: 422):
24) ‒ O ką sakysi? Romanų juk nerašai, laikraščių neleidi. ‒ Neširūpink, paškaityš. Pripratę meluoti, ‒ įsiterpė brolienė. Jonas Pipynė paskaitą pradėjo sąjūdiškai. Kaip visi laukė laisvės, kaip žiebėsi vilties spindulėlis, kaip
Vingio parke tūkstantiniame mitinge sėdėjo arti atsivertusių tautos vadų...
DLKT
Nors DLKT prieveiksmis sąjūdiškai pavartotas tik kartą, jis dabartinėje lietuvių kalboje vartojamas. Tai rodo interneto svetainių pavyzdžiai:
25) Ir visai aiškiai, „sąjūdiškai“ teigia tas: mesiu visus darbus, duona vandeniu
misiu, jokio atlyginimo negausiu, bet dirbsiu jums, gerieji žmonės! Nieko man
daugiau nereikia! (http://burgis.lt/„visi-i-rinkimus“)
26) Nieko čia blogo ‒ tokie papročiai. Juk nebėra skirtumo, kokiai partijai sportininkas simpatizuoja (geriausiai, kad jokiai), sutinkame rašyti jo pavardę ir
be galūnių pirmame puslapyje, kad tik medalį laimėtų. Ir gerai, kad taip yra.
Dar šiek tek sporto ir susitaikysime, tapdami „sąjūdiškai“ vieninga tauta.
Ar kas žino geresnį būdą sutelkti tautą? (https://www.delfi.lt/news/ringas/
politics/evareikis-nevisai-sportiski-pamastymai-olimpiadai-pasibaigus.
d?id=59334871).
sąjūdiškas – trečiojo laipsnio darinys, priesagos -iškas vedinys, padarytas iš
daiktavardžio sąjūdis. DLKT šis būdvardis pavartotas 6 kartus: mot. g. vns. v. ir
k., dgs. vt., vyr. g. vns. k. ir dgs. k. bei n. formomis – po vieną kartą. Visi pavyzdžiai rasti publicistikos šaltiniuose. Būdvardis sąjūdiškas DLKT pavartotas
skirtingomis reikšmėmis:
• perkeltine panašumo reikšme, t. y. kaip žymintis ne „kaip kas“, o „kaip kieno, ko“ (Ambrazas, red., 1996: 207):
27) Urbšys buvo labai delikatus žmogus ir gyvenime, ir politikoje, tad jo šita pataisa visiškai suprantama prie sąjūdiškos, šiek tiek karštai į priekį einančios
dvasios (juokiasi). DLKT
• „būdingas, įprastas, priskiriamas pamatiniu žodžiu pasakytam daiktui, susijęs
su tuo daiktu“ (Ambrazas, red., 1996: 207):
28) Įdėmiai klausėsi, draugiškai bendravo, buvo tolerantiškas radikaliems sąjūdiškiems pareiškimams, demonstravo solidarumą ir supratingumą. DLKT
• kaip žymintis esmines daikto ypatybes, t. y. rodantis, „kad pamatiniu žodžiu pasakytas daiktas sudaro pažymimuoju žodžiu reiškiamo daikto esmę,
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pamatą. Ši reikšmė yra glaudžiai susijusi su būdingos ypatybės reikšme“
(Ambrazas, red., 1996: 207):
29) Buvau tada Dailininkų sąjungos pirmininkas. Teko dalyvauti įvairiose sąjūdiškose akcijose. Rašytojai pasiūlė mane asociacijos prezidentu. DLKT
2.2.

Priešdėlių vediniai

Iš žodžio sąjūdis yra padaryti 7 priešdėlių vediniai, 1 iš jų yra trečiojo laipsnio
darinys, 5 – ketvirtojo laipsnio dariniai ir 1 – penktojo laipsnio darinys. Dabartinėje lietuvių kalboje vartojami ne tik lietuviški priešdėliai, bet ir daug tarptautinių. DLKG rašoma, kad „tarptautinių priešdėlių yra gana daug, tačiau didesnė
jų dalis tiktai išsiskiria viename kitame iš kitur atėjusiame žodyje, o lietuvių
kalboje naujiems daiktavardžiams pasidaryti nėra vartojami“ (Ambrazas, red.,
1996: 149t). Su tuo nesutikti leidžia faktas, kad iš rastų 7 priešdėlinių vedinių
beveik pusė sudaryta su tarptautiniais priešdėliais14.
antisąjūdinis – ketvirtojo laipsnio darinys, priešdėlio anti- vedinys, padarytas iš būdvardžio sąjūdinis15. Priešdėlis anti- reiškia priešingybę, priešiškumą
kam nors, buvimą priešais ką nors; šitas priešdėlis atitinka lietuviškus priešdėlius
prieš, priešais (žr. Kinderys, ats. red., 2001: 51). Būdvardis antisąjūdinis DLKT
pavartotas 2 kartus: 1 kartą mot. g. vns. g. forma ir 1 kartą – vyr. g. vns. v. forma. Pavyzdžiai rasti publicistikos šaltiniuose. Šie būdvardžiai nurodo apibūdinamojo reiškinio išskiriamąjį požymį (žr. Ulvydas, vyr. red., 1965: 571), pvz.:
30) Partinis interesas turėti savo turtuolius privertė LDDP ne tik atsisakyti daugelio rinkiminių įsipareigojimų, bet ir pačią partiją transformavo į „raudonųjų liberalų“ bendriją. Tiesa, antisąjūdinis jos pobūdis ir komunistinės
disciplinos tradicija partiją dar išlaiko nesuskilusią netgi Seimo frakcijoje...
DLKT
14

15

Kriterijai, pagal kuriuos vieni tarptautiniai priešdėliai tarptautinių žodžių žodynuose laikomi
priešdėliais, o kiti – sudurtinių žodžių dėmenimis, nėra aiškūs. Pavyzdžiui, Algimanto Kinderio
redaguotame žodyne anti- laikomas priešdėliu (žr. Kinderys, ats. red., 2001: 51), o Valerijos Vaitkevičiūtės parengtame žodyne – dėmeniu (reikia suprasti – sudurtinio žodžio dėmeniu; žr. Vaitkevičiūtė 2007: 86). Abiejuose žodynuose de- laikomas priešdėliu (žr. Kinderys, ats. red., 2001:
145; Vaitkevičiūtė 2007: 216), o post- abiejuose žodynuose laikomas sudurtinių žodžių pirmuoju
dėmeniu (žr. Kinderys, ats. red., 2001: 593; Vaitkevičiūtė 2007: 878).
Iš pradžių atrodė, kad būdvardis antisąjūdinis yra daiktavardžio antisąjūdis priesaginis vedinys.
Tačiau patikrinus Google paieškos sistemoje paaiškėjo, kad būdvardis antisąjūdinis yra vartojamas
daug dažniau nei daiktavardis antisąjūdis. Todėl prieita prie išvados, kad būdvardis antisąjūdinis
yra priešdėlinis būdvardžio sąjūdinis vedinys.
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31) Nežinia, ar socialistai padės LDDP, tačiau aišku, kad LDDP prarandant
savo „antisąjūdinę“ formą jos kairiausiems nariams bus kur nueiti kaip į
atstatytus senus namus. DLKT
Šio būdvardžio pavyzdžių galima rasti interneto svetainėse:
32) Knygoje atskiru skyriumi apžvelgiami Sovietų Sąjungos valdžios institucijų antisąjūdiniai veiksmai. (gs.elaba.lt/object/elaba:2172094/2172094.
pdf)
33) Šio darbo tikslas – remiantis archyviniais ir publikuotais šaltiniais, moksline
literatūra, išanalizuoti antisąjūdinių jėgų vykdytos taktikos ypatumus Lietuvoje atgimimo laikotarpiu. (gs.elaba.lt/object/elaba:2172094/2172094.pdf)
antisąjūdis – trečiojo laipsnio darinys, priešdėlio anti- vedinys, padarytas
iš daiktavardžio sąjūdis. Kaip ką tik minėta, priešdėlis anti- reiškia priešingybę,
priešiškumą kam nors, buvimą priešais ką nors (žr. Kinderys, ats. red., 2001:
51). Daiktavardis antisąjūdis 4 kartus pavartotas publicistikos šaltiniuose: vyr. g.
vns. v. forma – 3 kartus, dgs. k. forma – 1 kkartą, pvz.:
34) Buvo įvairių mėginimų sukurti savotiškų antisąjūdžių, suskaldyti, sutrikdyti žmones. Jau keli tokie žlugo. Paskutinis iš jų mėgino pasivadinti „Ateities forumu“. DLKT
35) ‒ Tai to paties partijų formavimosi proceso tarpsnio reiškinys. Jeigu LKP
persiorganizavo į LDDP kaip antisąjūdis (kitokio skiriamojo bruožo nematau, nes tai daugeliu atvejų yra labiau liberalistinė partija nei liberalai ir
konservatyvesnė nei konservatoriai), tai dabar, kada jos politinis potencialas
yra išnaudotas konkrečios valdžios, jų likimas gali būti projektuojamas tiktai
apibrėžtesniu pavidalu. DLKT
ikisąjūdinis – ketvirtojo laipsnio darinys, priešdėlio iki- vedinys, padarytas
iš būdvardžio sąjūdinis. Nei LKG, nei DLKG neminimi priešdėlio iki- vediniai
būdvardžiai. LKG galima rasti tik tokią informaciją: „Dabartinėje literatūrinėje kalboje yra šiek tiek būdvardžių su priešdėliais ir priesagomis. Tokie dariniai
dažniausiai išvedami iš prielinksnio ir daiktavardžio junginių. Jie turi priesagą -inis ir įvairius priešdėlius. Visi priešdėliniai priesaginiai būdvardžiai išlaiko
nuo abiejų sudaromųjų dalių (priešdėlio ir daiktavardžio) priklausomą reikšmę ir išskiria pažymėtus daiktus iš kitų bei žymi daiktų rūšį, kaip daiktavardiniai priešdėliniai antrosios grupės būdvardžiai. Pvz.: begalinis gerumas, ikimokyklinis amžius, pokarinis laikas, prieškarinis gyvenimas...“ (Ulvydas, vyr. red.,
1965: 591). Tokie vediniai negali būti laikomi sudurtiniais žodžiais arba mišriojo darybos būdo vediniais. Sudurtiniai žodžiai daromi iš dviejų savarankiškų
žodžių kamienų (žr. Ambrazas, red., 1996: 228), o prielinksnis, kaip žinoma,
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yra „nesavarankiška kalbos dalis, kurią sudaro nekaitomi žodžiai, padedantys
išreikšti daiktavardžio bei įvardžio netiesioginių linksnių sintaksinius ryšius ir
reikšminius santykius su kitų savarankiškų žodžių formomis“ (ten pat: 437).
Todėl tokio tipo būdvardžiai kaip ikisąjūdinis, posąjūdinis, priešsąjūdinis laikytini priešdėlių vediniais.
LKŽe galima rasti 17 priešdėlio iki- ir priesagos -inis vedinių būdvardžių,
kurie žymi laiką, buvusį iki laiko arba prieš laiką, kuris pasakytas pamatiniu žodžiu, pvz.: ikiburžuazinis, ikirevoliucinis, ikišventinis. Taigi ir būdvardis ikisąjūdinis žymi laiką, buvusi iki Sąjūdžio arba prieš Sąjūdį. DLKT šis būdvardis pavartotas 6 kartus: mot. g. vns. vt. forma – 1 kartą, dgs. g. forma – 1 kartą, vyr. g.
vns. n. ir įn. formomis – po vieną kartą, dgs. g. ir įn. formomis – irgi po vieną
kartą. Iš DLKT rastų pavyzdžių 4 pateikti publicistikos šaltiniuose, 2 – administracinės literatūros šaltiniuose:
36) Atsakydama į J. Šorio pastebėjimą, kad dabar, atsivėrus sienoms Šengeno
erdvė įpareigoja puoselėti folklorą ir tradicijas dar labiau nei ikisąjūdiniais
laikais, J. Šemetaitė tikina, jog „nuo tada išlieka Baltijos šalių bendrystės
idėja“. DLKT
37) Daug karštų susirinkimų, diskusijų dar ikisąjūdiniu laikotarpiu vykdavo
Rašytojų sąjungoje. DLKT
nesąjūdietiškas – penktojo laipsnio darinys, priešdėlio ne- vedinys, padarytas iš būdvardžio sąjūdietiškas. Kaip rašoma LKG, „iš kiekvieno būdvardžio
galima sudaryti priešdėlinį būdvardį su neiginiu ne. Visi šie dariniai rodo ypatybę, priešingą pagrindiniu žodžiu reiškiamai ypatybei“ (Ulvydas, vyr. red., 1965:
589). DLKT būdvardis nesąjūdietiškas pavartotas tik vieną kartą, jis publicistikos šaltinyje pavartotas mot. g. dgs. v. forma:
38) Aukščiausiojoje Taryboje buvo įkurta Jungtinė Sąjūdžio frakcija. Šio žingsnio potekstė aiški: kitos frakcijos ‒ nesąjūdietiškos, ir į jas pradėta žiūrėti,
kaip į priešiškas. DLKT
Internete rastas irgi tik vienas šio būdvardžio pavyzdys – vyr. g. vns. g.
forma:
39) Atsiprašome Baltarusijos piliečių už nepagarbų ir nesąjūdietišką Lietuvos
aukščiausių institucijų atsakingų pareigūnų veiklą. (http://www.voruta.lt/
lietuvos-sajudzio-vilniaus-skyriaus-valdybos-pareiskimas-del-baltarusijos-pilieciu-neileidimo-i-lietuva)
posąjūdinis – ketvirtojo laipsnio darinys, priešdėlio po- vedinys, padarytas iš būdvardžio sąjūdinis. LKG ir DLKG aptariami būdvardžiai, padaryti su
priešdėliu po-, tačiau laiko reikšmė tokių būdvardžių neskiriama (Ulvydas, vyr.
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red., 1965: 588; Ambrazas, red., 1996: 225). Laiko reikšmė skiriama tik priešdėlinių po- vedinių daiktavardžių: „Kai kurie priešdėlio po- vediniai žymi laiką,
arba einantį tuojau po pamatiniu žodžiu pasakyto laiko, arba už jį kiek ankstesnį“ (Ambrazas, red., 1996: 148). Kaip jau minėta, visi priešdėliniai priesaginiai
būdvardžiai išsaugo nuo abiejų sudaromųjų dalių (priešdėlio ir daiktavardžio)
priklausomą reikšmę (Ulvydas, vyr. red., 1965: 591), todėl turi būti skiriama ir priešdėlio po- vedinių būdvardžių laiko reikšmė (plg. su LKŽe pateikiamais pavyzdžiais: pobaudžiavinis, pocarinis, pogimdyminis, popamokinis). Vadinasi, būdvardis posąjūdinis irgi žymi laiką, kuris eina, vyksta po laiko, pasakyto
pamatiniu žodžiu. DLKT šis būdvardis pavartotas 10 kartų: mot. g. vns. v. forma – 2 kartus, įn. ir vt. formomis, dgs. v. ir g. formomis, vyr. g. vns. v., n. ir
g. formomis ir dgs. k. forma – po vieną kartą. 8 pavyzdžiai rasti publicistikos
šaltiniuose, 2 – grožinės literatūros šaltiniuose, pvz.:
40) Gyvename ne tik posovietinį laiką, bet jau ir posąjūdinį, porevoliucinį laiką.
DLKT
41) Tatuiruotėse persipina įvairios idėjinės sistemos, religiniai motyvai netrukdo šalia esančioms pasaulietiškoms banalybėms, o daugelį įrašų būtų galima
klasifikuoti „ikisąjūdiniam“ ir „posąjūdiniam“ laikui. DLKT
postsąjūdinis – ketvirtojo laipsnio darinys, priešdėlio post- vedinys, padarytas iš būdvardžio sąjūdinis. Kaip minėta, priešdėlis post- dviejuose tarptautinių žodžių žodynuose laikomas sudurtinių žodžių pirmuoju dėmeniu (Kinderys,
ats. red., 2001: 593; Vaitkevičiūtė 2007: 878). Laikantis vienodumo kriterijaus,
šiame straipsnyje žodis postsąjūdinis laikomas priešdėlio vediniu. Priešdėlis postreiškia „esantis po ko nors, tolesnis, vėlesnis“ (žr. Kinderys, ats. red., 2001:
593). Jį atitiktų lietuviškas priešdėlis po-. Rasti pavyzdžiai žymi laiką, kuris
vyksta po laiko, pasakyto pamatiniu žodžiu. DLKT šis būdvardis rastas tik vienas, publicistikos šaltinyje jis pavartotas vyr. g. dgs. v. forma:
42) Aišku, Sąjūdis šiandien nebeturi jokio turinio, išskyrus trumpą, bet garbingą
istoriją. Jo vardu veikę kerosieriai bei įvairūs postsąjūdiniai rėksniai, sąmoningai ar nesąmoningai segęsi Sąjūdžio vardą, tuo jį tik nuvalkiojo ir diskreditavo. DLKT
Šio būdvardžio pavyzdžių galima rasti interneto svetainėse:
43) Taip, nuviltas postsąjūdinis, postrevoliucinis idealizmas, kuris grasinosi
virsti ir palengvėle virto cinizmu. (https://www.scribd.com/doc/50487029/
Jurga-Ivanauskaite-Placebas)
44) Postsąjūdinis hašiš realizmas. Bet labai tikslu, tai ryškiausi šios šventės ženklai. Kartais dedamos visos pastangos to nepastebėti ir rašyti kitaip. (https://www.gayline.lt/modules.php?op=
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modload&name=Diskusijos&file=viewtopic&topic=4157&forum=1...%2520-%252039k&start=0)
priešsąjūdinis – ketvirtojo laipsnio darinys, priešdėlio prieš- vedinys, padarytas iš būdvardžio sąjūdinis. LKG ir DLKG priešdėlio prieš- būdvardžiai
neskiriami. Trys pavyzdžiai (prieškarinis gyvenimas, priešlėktuvinės patrankos,
priešrinkiminės dienos) paminėti LKG prie priešdėlinių priesaginių darinių, išlaikančių priešdėlio ir daiktavardžio reikšmę bei žyminčių daiktų rūšį (Ulvydas,
vyr. red., 1965: 591). Akivaizdu, kad prieškarinis gyvenimas ir priešrinkiminės
dienos žymi laiką, einantį prieš pat laiką, pasakytą pamatiniu žodžiu (dar plg.
pavyzdžius iš LKŽe: priešadventinis, priešmokyklinis, priešpietinis). Tokią reikšmę turi po vieną kartą DLKT pavartoti 4 būdvardžiai priešsąjūdinis. Jie pavartoti mot. g. vns. g. forma, vyr. g. vns. g. forma, dgs. g. ir įn. forma. 3 pavyzdžiai
rasti publicistikos šaltiniuose, 1 – negrožinės literatūros šaltinyje:
45) Šiek tiek lengviau, kai šnekam apie paskutinį priešsąjūdinį dešimtmetį, ‒
juk Algimantą Mackų, Alfonsą Nyką Niliūną, Liūnę Sutemą jau galėjome
lyginti su Judita Vaičiūnaite, Sigitu Geda, Marcelijum Martinaičiu... DLKT
Tik vienas būdvardis turi priešiškumo reikšmę. LKG ir DLKG minima, kad
retkarčiais priešdėlio prieš- daiktavardiniai vediniai žymi dalyką, kuris yra nukreiptas prieš pagrindiniu žodžiu pasakytą dalyką (Ulvydas, vyr. red., 1965: 432;
Ambrazas, red., 1996: 148). Būdvardžių, turinčių tokią reikšmę, galima lengvai
rasti LKŽe, pvz.: priešalkoholinis, priešamerikinis, priešbaudžiavinis, priešbažnytinis, priešemigracinis. Tokios reikšmės būdvardis rastas ir DLKT – jis yra vyr. g.
vns. k. formos:
46) Visiems žinomi faktai byloja ką kita ‒ etninės mokyklos Kelmėje, į kurią atgimimo laikais traukte traukė šimtais kaip į Meką, pradininkas yra V. Rutkūnas, o idėją atsinešęs iš priešsąjūdinio Rumšiškėse susikūrusio etnoentuziastų sambūrio. DLKT
2.3.

Sudurtiniai žodžiai

DLKT rasti 8 su žodžiu sąjūdis sudaryti sudurtiniai žodžiai. „Lietuvių kalbos
sudurtiniai žodžiai visada yra sudaromi iš dviejų savarankiškų žodžių, juos sujungiant į vieną; tuo jie skiriasi nuo vedinių, kurie su priesagomis, galūnėmis ar
priešdėliais yra padaromi iš vieno pamatinio žodžio“ (Urbutis: 1961: 65). Iš šių
sudurtinių žodžių 5 yra ketvirtojo laipsnio dariniai ir 3 – trečiojo laipsnio dariniai. Visi jie yra daiktavardžiai. 3 daiktavardžių vienas iš sandų yra žodis sąjūdis,
jis yra 2 dūrinių antrasis sandas ir 1 dūrinio – pirmasis. Kitų 3 dūrinių antrasis
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sandas yra žodis sąjūdininkas, 1 dūrinio – sąjūdietis, 1 dūrinio – daiktavardis
sąjūdistas. V. Urbučio teigimu, sudurtinių daiktavardžių, turinčių bent vieną
sandą, atsiradusį iš priesaginio daiktavardžio, pasitaiko retai ir „į tokius darinius
(ypač su ryškesnes, ilgesnes priesagas turinčiais sandais) reikia žiūrėti kaip į išimtis“ (Urbutis 1961: 75). Bet DLKT pavartoti net 5 iš 8 rastų dūriniai, kurių
antrasis sandas yra priesaginis daiktavardis, neleidžia su tuo sutikti.
antrasąjūdininkas – ketvirtojo laipsnio darinys, sudarytas iš skaitvardžio
antras ir daiktavardžio sąjūdininkas. „Iš skaitvardžio ir daiktavardžio padarytų
sudurtinių daiktavardžių, kurių leksinė reikšmė maždaug sutampa su darybos
reikšme, antrasis (daiktavardinis) sandas pasako, koks dalykas turimas galvoje, o pirmasis (skaitvardinis) sandas nurodo to dalyko skaičių ir eilę“ (Urbutis
1961: 92). Anot V. Urbučio, didesnė dalis šios rūšies sudurtinių daiktavardžių
yra naujadarai (žr. Urbutis 1961: 91). DLKT šis dūrinys 1 kartą pavartotas pub
licistikos šaltinyje – vyr. g. dgs. v. forma. Jis nurodo „antrosios kartos“, t. y.
vėlesnio Sąjūdžio laikotarpio, sąjūdininkus (interneto svetainėse tokio dūrinio
pavyzdžių nerasta):
47) Landsbergio „prasiplepėjimas“, pataikaujančių žurnalistų paverstas antrašte „...Jei man pasiūlytų atsakingesnes pareigas, aš jų neatsisakyčiau...“ Tylu,
nes tokių pareigų kol kas Lietuvoje nėra. Po to pragysta Landsbergio parankiniai ‒ iš valstybinio biudžeto apmokama spauda, radijas, televizija ir antrasąjūdininkai. Jie vienbalsiai ima šaukti: reikia prezidentinio valdymo!
Na štai, pareigos jau atsirado, tačiau aplinkui ‒ jokios reakcijos. DLKT
ekosąjūdis – trečiojo laipsnio darinys, sudarytas iš būdvardžio ekologiškas
trumpinio ir daiktavardžio sąjūdis. „Iš būdvardžio ir daiktavardžio padarytų
sudurtinių daiktavardžių, kurių leksinė reikšmė maždaug sutampa su darybos
reikšme, pirmasis (būdvardinis) sandas iškelia dūriniu pasakomam dalykui būdingą ypatybę, išskiriančią jį iš kitų tos pačios rūšies ar grupės (nurodytos antruoju sandu) dalykų“ (Ambrazas, red., 1996: 154). DLKT šis dūrinys pavartotas 1 kartą. Jis vyr. g. vns. v. forma pavartotas publicistikos šaltinyje ir nurodo
sąjūdžio rūšį:
48) Ši miela jaunų žmonių vilniečių šeimynėlė gyvena Užupyje. Tad nenustebau,
kad su bendraminčiais nori Tymo kvartalą paversti ekologiškai švarių produktų turgeliu. Jaunų žmonių ekosąjūdis. Sužinojusi, kad naudoju nedaug
kosmetikos ir ją renkuosi itin atidžiai, Solveiga man tuoj pat atsiuntė sąrašą liūdnai pagarsėjusių plačiai naudojamų E papildų, kurių reikėtų vengti.
DLKT
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Interneto svetainėse rasti du pavyzdžiai: vienu atveju ekosąjūdis parašytas
kartu, kitu – atskirai. Kaip rodo pavyzdžiai, šis žodis nesietinas su Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžiu:
49) Netrukus ekosąjūdžio laikraštyje „Greenzien“ pasirodys Kapčiamiesčio girininkijos girininko Rimanto Pilecko interviu, kuriame bus pris
tatoma ne tik Kapčiamiesčio girininkija, bet ir urėdijos medelynas, jame auginami medžių ir krūmų sodinukai. (http://dzukuzinios.lt/
respublikos-spauda-apie-miskininkus)
50) Viešoji įstaiga „Eko Sąjūdis“, Šermukšnių g. 6A, Vilniaus m., Vilniaus m.
sav., LT-01106 (https://www.118.lt/imones/viesoji-istaiga-eko-sajudis/
8227058)
liberalsąjūdietis – ketvirtojo laipsnio darinys, sudarytas iš daiktavardžio liberalai ir daiktavardžio sąjūdietis16. „Sudurtiniai daiktavardžiai, padaryti iš dviejų daiktavardžių, pagal sandų reikšmių tarpusavio santykį dažniausiai yra apibrėžiamieji (determinatyviniai): vienas sandas apibrėžia kitą, susiaurindamas
jo reikšmę, todėl bendroji tokio sudurtinio daiktavardžio darybos reikšmė yra
siauresnė negu jo pagrindinio (apibrėžiamojo) sando“ (Ambrazas, red., 1996:
151). Daiktavardis liberalsąjūdietis DLKT pavartotas 9 kartus, vartojama tik vyr.
g. dgs. forma: v. – 5 kartus, k. – 2, n. ir įn. – po vieną kartą. Visi pavyzdžiai
rasti publicistikos šaltiniuose. Šių vedinių antrasis sandas žymi asmenų priklausymą pagal ideologiją, veiklą kokiam nors žmonių telkiniui (žr. Ambrazas, red.,
1996: 140), o pirmasis susiaurina reikšmę, nurodydamas konkrečią partiją, t. y.
Liberalų sąjūdžio partiją, pvz.:
51) Praeitą savaitę konservatoriai, liberalsąjūdiečiai, liberalcentristai, soclibai,
socdemai, valstiečiai liaudininkai ir „darbiečiai“ (toliau – TSLSLiCSSLSDVLDP) priėmė Seime naują Aukštojo mokslo įstatymą. DLKT
16

Iš pradžių manyta, kad daiktavardis liberalsąjūdietis yra priesagos -ietis vedinys, padarytas iš
daiktavardžio liberalsąjūdis (nors DLKT daiktavardis liberalsąjūdis nepavartotas, pavyzdžių su
juo galima rasti interneto svetainėse: Liberalsąjūdis pradėjo totalų nepalankių partijų puolimą, nes,
panašu, kitaip neperšoks tų jiems reikalingų kelių procentų (http://www.ve.lt/naujienos/lietuva/lietuvos-naujienos/liberalsajudieciai-kaltina-politinius-konkurentus-juodosiomis-technologijomis/
komentarai); Liberalsąjūdis, tapęs konservatorių klakeriais (klaka –[pranc. claque] samdytų žiūrovų
grupė, triukšmingai girianti arba peikianti reginį), pareiškia, kad kultūros ministras jų. Lygiai taip pat
galima pareikšti, kad jų yra ir premjeras (https://www.delfi.lt/news/ringas/lit/nlasiene-fntt-istorija-atsakymai-slypi-giliau.d?id=57125879)). Tačiau Google paieškos sistemos pateikiamas žodžių
junginio Liberalų sąjūdis ir žodžio liberalsąjūdis pavartojimo skaičius rodo, kad liberasąjūdis, palyginti su Liberalų sąjūdis, labai retai vartojamas. Todėl nuspręsta daiktavardį libieralsąjūdietis laikyti
dūriniu.
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52) Tačiau postas, kurį paliko liberalsąjūdiečiai, lieka laisvas, nes buvo įsteigtas opozicijai, tik niekas iš opozicijos atstovų nenori dirbti su valdančiaisiais.
DLKT
liberalsąjūdininkas – ketvirtojo laipsnio darinys, sudarytas iš daiktavardžio
liberalai ir daiktavardžio sąjūdininkas. Daiktavardis liberalsąjūdininkas DLKT
pavartotas tik 2 kartus: vyr. g. vns. v. forma ir vyr. g. dgs. k. forma. Pavyzdžiai
rasti publicistikos šaltiniuose. Šių vedinių antrasis sandas žymi asmens (asmenų) pavadinimą pagal tą asmenį (ar grupę asmenų), kurio šalininku bei sekėju
yra vediniu pasakytas asmuo (žr. Ambrazas, red., 1996: 114), o pirmasis susiaurina reikšmę, nurodydamas konkrečią partiją, t. y. Liberalų sąjūdžio partiją:
53) Įkandin jo apie galimybę sudaryti Seimo tyrimo komisiją arba bent jau iškelti šį klausimą Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete prakalbo
ir konservatoriai Andrius Kubilius, Jurgis Razma (pastarasis buvo velionio
bendramokslis), Seimo NSK narys liberalsąjūdininkas Algis Kašėta, susipažinęs su V. Pociūnu tiriant Prezidentūros skandalą. DLKT
54) Taip iš esmės yra todėl, kad ir pačių fronto lyderių – konservatorių ir liberalsąjūdininkų – veikloje politinio principingumo, būtino aiškiai regimoms
reformoms įvykdyti, išties labai trūksta, o skirtis tarp pastarųjų skambių
deklaracijų ir realios veiklos – netgi akivaizdžiausiai matoma mėgėjiška akimi. DLKT
Kad šis daiktavardis lietuvių kalboje yra plačiai vartojamas, rodo ne tik pavyzdžiai interneto svetainėse, bet ir faktas, kad jis yra įtrauktas į Lietuvių kalbos
naujažodžių duomenyną.
liberalsąjūdistas – ketvirtojo laipsnio darinys, sudarytas iš daiktavardžio liberalai ir daiktavardžio sąjūdistas. DLKT daiktavardis liberalsąjūdistas pavartotas tik vieną kartą, jis vyr. g. dgs. k. forma pateiktas publicistikos šaltinyje. Šių
vedinių antrasis sandas žymi politinės-visuomeninės krypties šalininkus, sekėjus (žr. Ambrazas, red. 1996: 123), o pirmasis susiaurina reikšmę, nurodydamas
konkrečią partiją – Liberalų sąjūdžio partiją, pvz.:
55) Tačiau ar yra veiksnių, galinčių palengvinti koalicinių derybų eigą? Be abejo.
Visų pirma mažųjų politinių jėgų (liberalsąjūdistų, liberalcentristų, socialliberalų, pilietininkų, galbūt ir liaudininkų) nusiteikimas derėtis ir dirbti su
abiem būsimaisiais koalicinių derybų poliais – ir konservatoriais, ir socialdemokratais. DLKT
Interneto svetainėse daiktavardis liberalsąjūdistas vartojamas:
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56) Anksčiau reikėjo jungtis su liberalsąjūdistais, kol dar abi partijos buvo valdžioje, bet lyderių ambicijos neleido. O dabar liberalsąjūdistams liberalcentristai tiesiog nebeįdomūs. (https://www.tv3.lt/komentarai/775061/
kelios-desimtys-plunges-liberalcentristu-perejo-i-liberalu-sajudi)
57) Liberalsąjūdistai niekada nebuvo prie lovio, todėl, galima manyti, kad niežti
nagai ką nors prichvatizuoti. (http://jura.diena.lt/lt/naujienos/nuomones/
klaipedieciai-ryztingai-kovos-pries-laivininkystes-privatizacija-268890/
komentarai)
Kaip minėta, viso darybos tipo reikšmę gali paveikti individualios tam darybos tipui priklausančių žodžių reikšmės ir neutralios reikšmės žodžiai kartais
gali įgyti menkinamąją ir žeminamąją reikšmes, plg.:
58) Tuoj gyvenimas pagerės, kai pažiūrėsit į LSDP sąrašą. O kas tuo netiki, tegul palaukia, kol sąrašą pateiks paksiodai ir liberalsąjūdistai. Tiems, kas
bus pavasarį išrinkti į valdžią, gyvenimas pagerės. (http://www.anyksta.lt/
naujienos/savaitgalio-diskusija/33832-savaitgalio-diskusija-ar-jus-gyvenimas-pagerejo)
59) Atvirai kalbant, labiausiai tinkantis panaudoti europarlamentarui paskirtas
lėšas iš Lietuvos būtų liberalsąjūdistas G. Navaitis. Lėkė taksi už 500 litų į
Kauną – susitikti su odontologais. Už 800 litų Palangos viešbutyje ėmė kambarį susitikti su konservatoriaus P. Žeimio rinkėjais, o Trakuose už 600 litų
naktį slėpėsi nuo žibinkštų. Po velnių, G. Navaitis tikrai nepadarytų gėdos
mums Europarlamente. Ten tikrai jo niekas nebūtų pasiteiravęs, kokio velnio su tokia figūra už pustrečio tūkstančio litų prireikė sporto klube ar kam
jam A. Milne‘o „Mikė Pūkuotukas“. (http://www.ivaizdis.lt/zinpr_det.
php?id=24278)
Akivaizdaus semantinio skirtumo tarp žodžių liberalsąjūdietis, liberalsąjūdininkas ir liberalsąjūdistas nėra. Tik žodis liberalsąjūdistas (kaip ir anksčiau aptartas sąjūdistas) gali turėti menkinamąją reikšmę.
libsąjūdis – trečiojo laipsnio darinys, sudarytas iš daiktavardžio liberalai
trumpinio ir daiktavardžio sąjūdis. DLKT šis dūrinys pavartotas tik vieną kartą
publicistikos šaltinyje – vyr. g. vns. k. forma ‒ ir nurodo sutrumpintą Liberalų
Sąjūdžio partijos pavadinimą:
60) Populistinės partijos primeta žaidimo taisykles, panašiai kaip didieji prekybos centrai šokdina smulkesnius prekeivius. Kad jau taip yra, tai ir libsąjūdžio ateitis visiškai priklausys nuo p. Auštrevičiaus politinio kūno sugebėjimų. DLKT
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Interneto svetainėse pavyzdžių su dūriniu libsąjūdis apstu, pvz.:
61) „Libsąjūdžio“ atstovas teigia, kad už antrininko nugaros stovi Seimo narys buvęs socialliberalas Gediminas Jakavonis, kurio padėjėjas Arnoldas Butkus, turintis UAB „Verslo ratas“, ir įdarbino Algį Kašėtą Nr. 2.
(https://www.alfa.lt/straipsnis/197029/kaseta-jakavoni-kaltina-naudojant-juodasias-technologijas)
62) Liberalų Sąjūdis, lyginant su ankstesniais rinkimais, pakilo į viršų. Aš neatsimenu kito atvejo, o kad viena iš valdančių partijų būtų šoktelėjusi – rinkimų švytuoklė visgi daro savo. Ir čia turime neįtikėtiną sėkmę. Per ankstesnius Libsąjūdis gavo ~5 procentus balsų ir vos praėjo rinkiminę kartelę, o
dabar – gavo ~8 procentus. (http://rokiskis.popo.lt/tag/libcentristai)
naujasąjūdininkas ‒ ketvirtojo laipsnio darinys, sudarytas iš būdvardžio
naujas ir daiktavardžio sąjūdininkas. Kaip minėta, tokių dūrinių pirmasis sandas iškelia dūriniu pasakomam dalykui būdingą ypatybę, išskiriančią jį iš kitų
tos pačios rūšies ar grupės (nurodytos antruoju sandu) dalykų (Ambrazas, red.,
1996: 154). DLKT šis dūrinys pavartotas 1 kartą publicistikos šaltinyje – vyr. g.
dgs. v. forma – ir nurodo „naujos kartos“, t. y. vėlesnio laikotarpio, sąjūdininkus (interneto svetainėse šio dūrinio pavyzdžių nerasta):
63) Jokioje rinkiminėje programoje nebuvo kalbama ir apie restituciją. Tačiau
šios problemos iškilo po nepriklausomybės atkūrimo. Ypač jas eskalavo naujasąjūdininkai, kurie, pasinaudodami situacija ir siekdami savanaudiškų
tikslų, patraukė vieną kitą ir buvusį Sąjūdžio lyderį į savo pusę... DLKT
sąjūdmetis – trečiojo laipsnio darinys, daiktavardžių sąjūdis ir metai dūrinys. Jau minėta, kad tokių dūrinių vienas sandas apibrėžia kitą, susiaurindamas
jo reikšmę, todėl bendroji tokio sudurtinio daiktavardžio darybos reikšmė siauresnė nei jo pagrindinio sando reikšmė (Ambrazas, red., 1996: 151). DLKT rastas tik vienas toks dūrinys, jis publicistikos šaltinyje pavartotas vyr. g. vns. įn.
forma ir nurodo Sąjūdžio pakilimo laikotarpį:
64) Galvą pasukus akys slysta, kaip žmonės tebesako, rubežiaus su Lenkija pakraščiais, lig šiol stropiai tebesaugomais dvi dešimtys metų pasienio tarnyboje majoro Galūzos bei kitų tokių iš anų laikų ir struktūrų, kurių pavardes
tremtinių mitinge Vilniuje išvardino. Gerai saugo. Ne taip, kaip kiaurą Lietuvos rytinę sieną, kurią visą Artūras Skučas sąjūdmečiu kryžiais nustatyt
norėjo, o dabar per kurią plūsta iš Azijos nelegalūs migrantai, paprastai sulaikomi tik saugojimo patirtį turinčių. DLKT
Interneto svetainėse galima rasti pavyzdžių su dūriniu sąjūdmetis:
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65) Lukiškių aikštė yra svarbi Lietuvos istorijai kaip 1863 m. sukilimo prieš
Rusijos carizmą ‒ okupantą kankinių ‒ Z. Sierakausko ir K. Kalinausko
mirties atminimo vieta. Tam priminti sąjūdmečiu 1988 m. buvo pastatytas kryžius, kurį maskolius tuoj pat sprogdino. (http://www.propatria.
lt/2017/11/liudvikas-narcizas-rasimas-kam-atiteko.html)
66) Viens su puse, du be ruso, graži Lietuva – taip išdrąsėję traukdavome sąjūdmečio pradžioje, norėdami, kad gera nuojauta apie artėjančią valstybės laisvę sklistų ir tokiu būdu. (http://aidas.lt/lt/tautos-mokykla/
article/8859-08-30-augo-kieme-zaliasai)
2.4.

Neaiškūs atvejai

Šiame skyriuje bus aptariami žodžiai, kurių dėl tam tikrų priežasčių nepavyko priskirti prie konkrečios darybos grupės.
desąjūdizacija – daiktavardžio desąjūdizacija darybos etapai nėra visiškai
aiškūs. Jis galėtų būti penktojo laipsnio darinys, priešdėlio de- vedinys, padarytas iš daiktavardžio sąjūdizacija17. Priešdėlis de- tokiu atveju reikštų atskyrimą, pašalinimą, panaikinimą; judėjimą žemyn, smukimą (žr. Kinderys, ats. red.,
2001: 145). Visai įmanoma, kad šis žodis padarytas jau iš priešdėlinio veiksmažodžio desąjūdizuoti(s). Tokiu atveju žodis desąjūdizacija turėtų būti laikomas
priesaginiu, o ne priešdėliniu vediniu. Google nepateikia nė vieno pavyzdžio
su žodžiais sąjūdizacija ir desąjūdizuoti(s). Todėl galima dar viena šio daiktavardžio atsiradimo versija – žodis gali būti padarytas pagal analogiją su žodžiu desovietizacija, kuris lietuvių kalboje plačiai vartojamas (Google pateikia
10800 rezultatų).
DLKT rastas tik vienas daiktavardžio desąjūdizacija pavyzdys ‒ mot. g. vns.
k. forma. Jis pavartotas administracinės literatūros šaltinyje:
67) Prašom. Deputatas B. Genzelis. B. GENZELIS. Aš siūlau išbraukti vadinamąjį desovietizacijos įstatymą, kad ateinančiai kadencijai nereiktų priimti
„desąjūdizacijos“ įstatymų, kadangi mes gerai žinome, dabar Sąjūdis dar
nėra apsivalęs nuo KGB agentūros, daugelis veikėjų kompromituoja Sąjūdį.
DLKT

17

„Priesagą -acija turi dauguma visų tų tarptautinių žodžių, kurie gali būti suvokiami kaip veiksmažodžio abstraktai. Dalyje šios priesagos vedinių galima skirti ir kurią nors kitą, ne veiksmo reikšmę, plg.: deklaracija, delegacija, demonstracija...“ (Ulvydas, vyr. red., 1965: 302t; dar žr. Ambrazas,
red., 1996: 99). Jie yra sudaromi iš veiksmažodžių.
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Kad šis žodis neatsitiktinis, rodo interneto svetainėse rasti pavyzdžiai:
68) Na, tą gaivų vėją labai drastiškai užsmaugė „pirmiausias iš visų pirmų“, vietoj
desovietizacijos įvykdęs desąjūdizaciją, ir dabar nuobodžiaujantis Europarlamente! (https://www.tv3.lt/naujiena/615726/r-gajauskaite-prie-seimovartu-issirikiavo-partijos)
69) Labai taiklus svarbaus proceso Lietuvoje apibūdinimas: DESĄJŪDIZACIJA!, kuri, manyčiau, jau tikrai užbaigta Lietuvoje vietoj dekagebizacijos.
(https://www.tv3.lt/komentarai/615726/r-gajauskaite-prie-seimo-vartu-issirikiavo-partijos)
desąjūdizuotis pagal darybos taisykles turėtų būti ketvirtojo laipsnio darinys, priešdėlio de- vedinys, padarytas iš veiksmažodžio sąjūdizuotis18. Tačiau
internete nepavyko rasti pavyzdžių su veiksmažodžiu sąjūdizuoti(s). Todėl visai įmanoma, kad šis veiksmažodis yra padarytas iš ką tik aptarto daiktavardžio
desąjūdizacija.
Tai vienintelė DLKT rasta veiksmažodžio forma, ja šis veiksmažodis pavartotas publicistikos šaltinyje. Primintina, kad priešdėlis de- reiškia atskyrimą, pašalinimą, panaikinimą; judėjimą žemyn, smukimą (žr. Kinderys, ats. red., 2001:
145). Rastas toks pavyzdys:
70) Individualizacija savaime yra geras vyksmas. Bet jo pabaiga, kuri tikrai netrukus ateis, bus arba radikali atomizacija, arba individualistinė visuomenė,
kuri individo teises gina ir puoselėja visiškai sąmoningai. Arba dar kitaip.
Visuomenė ima „desąjūdizuotis“. Sovietinis įdirbis, telkęs žmones vienam
tikslui, pasitarnavo kaip gera technologija buriant Sąjūdį ‒ judėjimą bend
ram tikslui. DLKT
Interneto svetainėse pavyzdžių su šio veiksmažodžio formomis nepavyko
rasti.
DLKT rasti du įvardžiuotiniai būdvardžiai. Kaip žinoma, įvardžiuotiniai būd
vardžiai yra susidarę iš paprastųjų, priaugus įvardžiui jis, ji (Zinkevičius 1957:
5). Kai kurių linksnių formos iki šiol yra išlaikiusios pirmykštės darybos tipą ir
niekuo nesiskiria nuo paprastojo būdvardžio ir įvardžio jis, ji formų, pavyzdžiui,
vyr. g. vns. kilmininko ir galininko formos. Todėl įvardžiuotiniai būdvardžiai
galėtų būti laikomi sudurtiniais žodžiais. Zigmas Zinkevičius vartoja terminą
sudėtiniai žodžiai (žr. Zinkevičius 1957: 17 ir ten nurodytą literatūrą). Tačiau
dauguma formų pakito ir labai nutolo nuo atitinkamos paprastojo būdvardžio ir
18

Priesaga -izuoti būdinga veiksmažodžiams, atėjusiems iš kitų kalbų. „Šie veiksmažodžiai reiškia
veiksmą, kuriuo kam nors suteikiama kokia ypatybė ar kuriuo kas nors kaip kitaip pakeičiamas,
paveikiamas“ (Ulvydas, vyr. red., 1971: 249).
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įvardžio jis, ji fleksijos, įvardis jis, ji tapo antrąja būdvardžių galūne. Iš kiekvieno
paprastojo kintamosios ypatybės būdvardžio ir kai kurių nekintamosios ypatybės
būdvardžių galima padaryti po įvardžiuotinį būdvardį, reikia tik pridėti galūnę19.
Kadangi pridedant galūnę gaunama įvardžiuotinė forma, o ne naujas žodis, įvardžiuotinių būdvardžių negalima priskirti nė prie vienos darybinės grupės.
sąjūdietiškasis – būdvardžio sąjūdietiškas įvardžiuotinė forma. DLKT rastas vienas toks būdvardis, publicistikos šaltinyje jis pavartotas vyr. g. vns. k.
forma:
71) Kas gali paneigti mintį, jog 10 milijardų kreditinės linijos sensacija buvo sugalvota, kad: 1. Moraliai sugniuždytų nepasiduodantį šalies ir užsienio aferistų spaudimui banką; 2. Galutinai sukompromituotų vis dar nepaklupdytą
LDDP; 3. Išaukštintų tautos akyse visų blogybių demaskuotojus ‒ konservatorius, kurie dėl savo tuščiažodžiavimo ir begalinio nihilizmo niekaip negali atgauti sąjūdietiškojo populiarumo. DLKT
Kaip žinoma, skiriamos dvi pagrindinės įvardžiuotinių būdvardžių reikšmės: pažymimoji ir pabrėžiamoji. „Pažymimosios reikšmės įvardžiuotiniai būdvardžiai pažymi kalbantiesiems žinomą, apibrėžtą daiktą, išskirdami jį iš kitų
daiktų, parodydami jo rūšį arba nusakydami jau iš anksčiau žinomą jo ypatybę“ (Ulvydas, vyr. red., 1965: 505), o „pabrėžiamosios reikšmės įvardžiuotiniai
būdvardžiai pabrėžia būdingą žinomą daikto ypatybę“ (p. 509). „Pažymimųjų
ir pabrėžiamųjų įvardžiuotinių būdvardžių reikšmės prigimtis yra skirtinga: pirmieji nurodo žinomą daiktą, antrieji – žinomą ypatybę“ (p. 510)20. Pateiktame
pavyzdyje įvardžiuotinis būdvardis turi pažymimąją reikšmę. Šio įvardžiuotinio
būdvardžio pavyzdžių galima rasti ir interneto svetainėse:
72) Lietuvai savo tautinę valstybę atkūrus, prasidėjo ir politinių jėgų sluoksniavimasis. Pirmiausia visas sąjūdietiškasis Seimas (tuo metu dar AT)
buvo apkaltintas... (kuo manot?) o gi „sukairėjimu“. (http://www.greitas.
eu/nuomone/gal-kas-gali-man-paaiskinti-ka-tokio-blogo-padare-proflansbergis-nes-as-kaip-ir-nesu-kazka-skaiciusi-apie-ji-kriminalinio-irnejau-proflansbergis-blogesnis-uz-brazauska-nors-ir-ne-i-tema-bet)
19

„Pagrindinį semantinį skirtumą tarp paprastųjų ir įvardžiuotinių būdvardžių sudaro skiriamoji
įvardžiuotinių būdvardžių reikšmė: paprastieji būdvardžiai išreiškia daikto ypatybę, o įvardžiuotiniai išskiria tam tikra ypatybe pasižyminti daiktą iš kitų tos klasės daiktų“ (Jakaitienė, ats. red.,
1976: 72).

20

Dar apie įvardžiuotinius būdvardžius žr.: Jakaitienė, ats. red., 1976: 72t; Paulauskienė 1994: 220tt;
Morkūnas, par., 2008: 230t.
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73) 1990–1991 m. Aukščiausiosios Tarybos sąjūdietiškoji dauguma įvykdė
svarbiausius ir būtiniausius Lietuvos valstybingumo atkūrimo uždavinius:
parengė ir priėmė pagrindinius šalies vidaus gyvenimo ir Tautos ūkio tvarkymo įstatymus. (www.lrs.lt/sip/getFile3?p_fid=6652)
sąjūdiškasis – būdvardžio sąjūdiškas įvardžiuotinė forma. Šis būdvardis
DLKT pavartotas tik vieną kartą, publicistikos šaltinyje jis pavartotas mot. g.
vns. v. forma ir yra pažymimosios reikšmės:
74) LDDP ilgai svyravo, ar jai pasiskelbti opozicija, ar ne, ir dabar, atrodo, jau
linkusi tai padaryti. Tokį aiškumą, kurio seniai pageidavo sąjūdiškoji parlamento dauguma, reiktų sveikinti. Aiškumas reikštų ir mūsų valstybės politinio gyvenimo brandą. DLKT
Šio įvardžiuotinio būdvardžio pavyzdžių galima rasti interneto svetainėse:
75) ‒ Kai LTV „Klausimėlis“ dar buvo sudėtinė LTV2 „Laisvės alėjos“ dalis,
klausinėjai tik Kauno gatvėse. Tuometė sąjūdiškoji laikinosios sostinės valdžia buvo labai nepatenkinta, nes juokingus atsakymus žerdavo vien kauniečiai. Teko girdėti, kad dėl to tavęs vos neišmetė iš darbo. Tiesa? (https://
www.lzinios.lt/lzinios/print.php?id=144684)
76) Nemaža salė buvo pilnutėlė, kai kas net ir stovėjo. Kažkodėl man visa tai
priminė mūsų sąjūdiškąją jaunystę. (http://www.tekstai.lt/component/
content/article/130-2006-nr-1-sausis/600-m-martinaitis-j-bobrowskis-ties-brandenburgo-vartais)
3.

APIBENDRINIMAS

LKŽ pateikiamos trys žodžio sąjūdis reikšmės, o DLKŽ – tik dvi. Tai galėtų reikšti, kad žodis sąjūdis pradėtas vartoti siauresne reikšme ir galbūt net kiek
rečiau. Tačiau DLKT rasti 380 pavyzdžių rodo, kad žodžio sąjūdis pagrindu lietuvių kalboje atsirado 28 žodžiai. Jie yra skirtingo darybos laipsnio. Daugiausia
yra ketvirtojo laipsnio darinių – 13, kiek mažiau trečiojo laipsnio darinių – 10,
o mažiausiai, kaip ir buvo galima tikėtis, yra penktojo laipsnio darinių – tik vienas (žr. lentelę).
Iš visų darinių dažniausiai – 234 kartus – DLKT pavartotas žodis sąjūdininkas. Daug rečiau vartojamas būdvardis sąjūdinis – jis pavartotas 42 kartus.
Dar rečiau vartojamas daiktavardis sąjūdietis – rasti 32 pavyzdžiai21, o 14 žodžių ‒ antrasąjūdininkas, desąjūdizacija, liberalsąjūdistas, libsąjūdis, naujasąjūdininkas,
21

Tikrinimo programėlė Microsoft Word iš rastų 28 žodžių atpažįsta tik tuos tris dažniausiai
pavartotus.
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ekosąjūdis, nesąjūdietiškas, postsąjūdinis, sąjūdininkiškas, sąjūdietiškasis, sąjūdiškasis, są-

jūdmetis, desąjūdizuotis, sąjūdiškai
1 L E N T EL Ė.

SĄJŪDIS
(antrojo
laipsnio
darinys)

‒ pavartoti tik po vieną kartą (žr. 1 diagramą).

Žodžio sąjūdis dariniai
Trečiojo laipsnio
darinys
Priesagų
vediniai

sąjūdėlis
sąjūdietis
sąjūdininkas
sąjūdinis
sąjūdistas
sąjūdiškas

Priešdėlių
vediniai

antisąjūdis

Ketvirtojo
laipsnio darinys

sąjūdietiškas
sąjūdininkiškas
sąjūdiškai
antisąjūdinis
ikisąjūdinis
posąjūdinis
postsąjūdinis
priešsąjūdinis

Sudurtiniai
žodžiai
ekosąjūdis

libsąjūdis
sąjūdmetis

Penktojo
laipsnio
darinys

nesąjūdietiškas

antrasąjūdininkas
liberalsąjūdietis
liberalsąjūdininkas
liberalsąjūdistas
naujasąjūdininkas

Daugiausia DLKT skirtingomis reikšmėmis pavartotas būdvardis sąjūdinis:
jis pavartotas 5 priesagos -inis reikšmėmis iš 12 įmanomų. Rasti trys skirtingi
būdvardžiai su priesaga -iškas: sąjūdietiškas, sąjūdininkiškas ir sąjūdiškas. Būd
vardis sąjūdininkiškas pavartotas tik 1 reikšme (būdingas, įprastas pamatiniu
žodžiu pasakytam daiktui), būdvardis sąjūdietiškas – 2 reikšmėmis (perkeltine
panašumo reikšme ir esminės daikto ypatybės reikšme), o būdvardis sąjūdiškas –
3 reikšmėmis (būdingas, įprastas pamatiniu žodžiu pasakytam daiktui, perkeltine panašumo reikšme ir esminės daikto ypatybės reikšme).
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1 D I AG R AM A .

Žodžio sąjūdis darinių vartojimo dažnis

Sinonimine reikšme vartojami daiktavardžiai sąjūdininkas, sąjūdietis ir sąjūdistas bei liberlsąjūdininkas, liberlsąjūdietis ir liberalsąjūdistas. Daiktavardžiai
sąjūdistas ir liberalsąjūdistas kartais vartojami menkinamąja reikšme.
Dažniausiai DLKT vartojamos vyr. g. daiktavardžiai, o mot. g. daiktavardžių
vartojama mažai: iš 294 rastų atvejų mot. g. daiktavardžiai pavartoti tik 8 kartus,
ir tai gali rodyti, kad vyriškoji giminė DLKT dominuoja kaip nežymėtasis narys ir (arba) tai, kad moterų politikoje negausu. Būdvardžių vartojama vienodai,
t. y. iš 84 pavyzdžių 42 būdvardžiai yra vyr. g., 42 būdvardžiai – mot. g. formos.

2 D I AG R AM A .

170

Daiktavardžių linksnių pasiskirstymas

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

LXXIX

Sąvokos sąjūdis įsišaknijimas lietuvių kalboje

3 D I AG R AM A .

Būdvardžių linksnių pasiskirstymas

Daiktavardžiai dažniausiai yra vartojami dgs. forma, t. y. dažniausiai kalbama
apibendrintai (233 atvejai iš 294), o būdvardžiai dažniau vartojami vienaskaitos
forma, t. y. kalbama apie konkretaus daikto ypatybę (59 atvejai iš 84). Daiktavardžių nepavartota vt. forma, o būdvardžių vt. pavyzdžių pasitaikė. Daiktavardžiai dažniausiai vartojami vns. ir dgs. v. ir k. forma, būdvardžiai – vns. ir
dgs. v. forma ir vns. k. ir g. forma. Tai dar kartą rodo, kad gramatiniai linksniai
lietuvių kalboje vartojami daug dažniau nei semantiniai22 (žr. 2 ir 3 diagramas).
Iš 28 žodžių 26 žodžiai susiję su 1990 m. Lietuvoje vykusiais įvykiais, o tai
patvirtina, jog žodžio reikšmė yra apibendrintų konkrečių tikrovės duomenų
atspindys žmogaus sąmonėje. Tik du žodžiai – ekosąjūdis ir sąjūdėlis ‒ nesusiję su Lietuvos nepriklausomybės atkūrimu. Dažniausiai žodžiai vartojami pub
licistikos šaltiniuose (340 pavyzdžių iš 380), kituose šaltiniuose jie vartojami
daug rečiau. 24 pavyzdžiai yra iš grožinės literatūros šaltinių, 11 pavyzdžių iš
administracinės literatūros šaltinių ir 5 – iš negrožinės literatūros šaltinių.
4.

IŠVADOS

Sprendžiant iš DLKT rastų pavyzdžių, dabartinėje lietuvių kalboje vartojami
28 žodžiai, padaryti arba iš daiktavardžio sąjūdis, arba iš jo darinių. 14 iš jų yra
daiktavardžiai (1 – deminutyvas), 12 būdvardžių (iš jų 10 – paprastosios formos, 2 įvardžiuotinės), po vieną veiksmažodį ir prieveiksmį. Šie žodžiai sudaryti įvairiais darybos būdais. Daugiausia yra priesagų vedinių – 9, kiek mažiau

22

Plg. Savickienė 2005; Dabašinskienė 2009.
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sudurtinių žodžių – 8, dar mažiau priešdėlių vedinių – 7, o 4 žodžiai nepriskirti
nė vienam tipui23. Kaip žinoma, lietuvių kalboje dažniausi yra priesagų vediniai,
sudurtiniai žodžiai sudaro tik nedidelę visų darinių dalį24. Tai, kad sudurtinių
žodžių skaičius yra beveik toks pat, kaip ir priesagų vedinių skaičius, gali rodyti,
kad dūryba dabartinėje lietuvių kalboje išpopuliarėjo.
Rasti žodžiai vartojami ne tik jiems įprastomis reikšmėmis, bet ir kaip naujadarai (pavyzdžiui, priesagų -ininkas, -ė ir -ietis, -ė vediniai), taip pat ir perkeltinėmis, mažiau būdingomis reikšmėmis (pavyzdžiui, būdingiausia priesagos -iškas būdvardžių darybinė reikšmė –„panašus į pamatiniu žodžiu pasakytą
daiktą“, bet rastieji priesagos -iškas vediniai nepavartoti tokia reikšme), arba
kitomis, nei nurodyta gramatikose, reikšmėmis (priešdėlių iki-, po-, prieš- būdvardžių laiko reikšmė lietuvių kalbos gramatikose nenurodoma).
Nors DLKG rašoma, kad lietuvių kalboje naujiems daiktavardžiams pasidaryti tarptautiniai priešdėliai nevartojami (žr. Ambrazas, red., 1996: 149t), su tuo
nesutikti leidžia faktas, kad iš 7 žodžio sąjūdis priešdėlinių vedinių 3 sudaryti
būtent su tarptautiniais priešdėliais25.

4 D I AG R AM A .

Žodžio sąjūdis darinių reikšminiai laukai

23

Plačiau žr. 2.4 skyrių.

24

Žr.: Ulvydas, vyr. red., 1965: 252; Urbutis 1978: 286; Keinys 1999: 22.

25

Būtų dar daugiau, jei daiktavardį desąjūzacija ir veiksmažodį desąjūzuotis laikytume priešdėlių
vediniais.
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Apibendrinus visų aptartų žodžio sąjūdis pagrindu padarytų žodžių reikšmes,
galima išskirti tokius reikšminius laukus: dydis, veiksmo požymis, veiksmas, rūšis, daikto pavadinimas, laikas, asmens pavadinimas ir ypatybė (žr. 4 diagramą;
laukai pateikiami nuo viršaus pavyzdžių didėjimo tvarka).
Esmingiausias ir našiausias leksikos papildymo, atnaujinimo bei praturtinimo būdas yra naujų žodžių sudarymas iš jau esamų žodžių. Į DLKT yra patekę
net 28 žodžiai, kurių pagrindas yra žodis sąjūdis, o lietuvių kalboje jų tikrai vartojama daugiau. Pavyzdžiui, DLKT nėra žodžio liberalsąjūdis, bet interneto svetainėse jo pavyzdžių nesunku rasti (paieškos sistema Google pateikia 195 paieškos rezultatus). Visa tai rodo, kad sąvoka sąjūdis yra suaktualėjusi ir paplitusi,
todėl galima teigti, kad ji tvirtai įsišaknijo dabartinėje lietuvių kalboje.
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Establishment of the Concept sąjūdis
in Lithuanian
SUMM ARY
Based on the Corpus of Contemporary Lithuanian Language (CCLL) developed by the
Centre of Computational Linguistics of Kaunas Vytautas Magnus University, the article
seeks to determine how the concept sąjūdis established itself in Lithuanian. It was determined that 28 words originated in Lithuanian on the basis of the word sąjūdis: 14 nouns
(one diminutive), 12 adjectives (10 adjectives of the short form, 2 adjectives of the pronominal form), one verb, and one adverb. These words were formed on the basis of different word-formation patterns. They are predominated by suffixal derivatives; the number
of compound words is slightly smaller, whereas prefixal derivatives are even less common.
The formations deriving from the word sąjūdis demonstrate a different level of word-formation: the formations of the fourth level are most common; third-level formations are less
common, whereas the formations of the fifth level are least common.
The word sąjūdininkas is most common; it was used for 234 times in the CCLL. The adjective sąjūdinis is much less common; it was used for 42 times. The noun sąjūdietis is even
less common; 32 examples were found. Fourteen words were used only once in the corpus.
Masculine nouns are most commonly used in the CCLL; there are few feminine nouns.
The adjectives of both genders are used in equal proportions. Nouns are usually used in the
plural, whereas adjectives are more commonly used in the singular.
It should be noted that 26 out of 28 words originated after the events of 1990 in Lithuania and are connected to them. Only two words have no connection with the restoration of
Lithuania’s independence. These words are usually used in the sources of opinion journalism (340 out of 380 examples); they are less common in other sources.
After summarising all the words formed on the basis of the word sąjūdis, the following
fields of meaning can be singled out: size, feature of action, action, type, name of object,
time, name of person, peculiar feature.
Įteikta 2018 m. birželio 6 d.
V eslava Č ižik -P roka š eva
Lietuvių kalbos institutas
Petro Vileišio g. 5, Vilnius LT-10308, Lietuva
veslava.prokaseva@lki.lt
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Mok s l i n ių t y r i mų k r y p t y s : semantika, leksikologija,
dialektologija.

POKARIO LIETUVOS
PARTIZANAS
PUBLICISTINIAME DISKURSE
Parašiau apie partizanus ir vis vaikštau jausdamas, kad
nepasakiau kažko itin svarbaus, gal net svarbiausio.
(Romualdas Ozolas. 2002-ieji. Lietuva: politinis metų
portretas, p. 120)

The Partisan of Postwar Lithuania
in the Discourse of Opinion Journalism
I wrote about the partisans, and I keep walking around
with a feeling that there is something really important,
perhaps even the most important, that I didn’t say.
(Romualdas Ozolas. 2002-ieji. Lietuva: politinis metų
portretas, p. 120)
A NOTACI JA
Šio tyrimo objektas – iš Dabartinės lietuvių kalbos tekstyno publicistikos tekstų atrinkti apie 7500 sakinių, kuriuose kalbama apie pokario Lietuvos partizanus. Taikant Liublino
etnolingvistikos mokyklos konceptų analizės metodus, siekiama išsiaiškinti, kaip publicistiniame diskurse konceptualizuojamas ir kategorizuojamas Lietuvos partizanas, kokia jo
kognityvinė apibrėžtis. Atlikus medžiagos semantinę analizę išaiškėjo, kad partizano tapatybė tekstyne nevienalytė. Publicistiniame diskurse partizanas suvokiamas trejopai: 1) kaip
konkretus, aiškiai įvardytas asmuo; 2) kaip abstrakti, neidentifikuota figūra; 3) kaip netikra,
sufalsifikuota tapatybė.
ES M IN I A I Ž O DŽI A I : kognityvinė etnolingvistika, semantika, pokario partizano sąvoka,
kognityvinė apibrėžtis.
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A N NOTAT ION
The article focuses on approximately 7,500 sentences on postwar Lithuanian partisans
selected from the texts of opinion journalism stored in the Corpus of Contemporary Lithuanian Language. Following the methodology of conceptual analysis elaborated by the Lublin
ethnolinguistic school, the article attempts to find out how the Lithuanian partisan is conceptualised and categorised in the discourse of opinion journalism and what its cognitive
definition is. The semantic analysis of the data made it clear that the identity of the partisan reflected in the corpus is not uniform. The perception of the partisan in the discourse
of opinion journalism is three-fold: 1) as a particular, explicitly specified person; 2) as an
abstract, unidentified figure; 3) as an unreal, falsified identity.
K E Y WOR DS : cognitive ethnolinguistics, semantics, concept of postwar partisan,
cognitive definition.

ĮVADAS
Didžiojo Lietuvių kalbos žodyno elektroniniame variante (toliau – LKŽe) partizanas apibrėžiamas taip: „vietos gyventojų ginkluotų savanoriškų būrių, veikiančių priešo užnugaryje, dalyvis“. Panaši šio žodžio apibrėžtis pateikiama ir
Dabartinės lietuvių kalbos žodyne. Jame daiktavardis partizanas apibrėžiamas panašiai kaip LKŽe, tik papildomai pasakoma, kad partizanų būriai gali kovoti ne
tik priešo užnugaryje, bet ir „prieš valstybės valdžią“. Bendrinės lietuvių kalbos
žodyne partizano apibrėžtis konkretesnė: čia aiškiai nurodoma, kad partizanai
veikia „prieš okupantus“1. Šiame straipsnyje analizuojama ne apibendrinta partizano sąvoka, kuri fiksuota leksikografiniuose šaltiniuose, o labai konkreti vietos ir laiko apibrėžta figūra – pokario Lietuvos partizanas, t. y. 1944–1953 m.
Lietuvoje vykusios partizaninės kovos prieš Sovietų Sąjungos valdžią dalyvis.
Istorikai teigia, kad ginkluotame pokario pasipriešinime „aktyviai dalyvavo arba
jį aktyviai rėmė apie 100 tūkst. žmonių, arba apie 4 proc. visų lietuvių“; šis rezistencinis sąjūdis buvo 10–15 kartų intensyvesnis negu Latvijoje ir 30–60 kartų – negu Estijoje (Anušauskas 2004: 241, 252; Kuodytė, Tracevskis 2013: 34)2.
Beveik dešimtmetį trukęs antisovietinis pasipriešinimas yra vienas iš didžiausių
ir ilgiausių partizaninių karų XX a. Europoje (Kuodytė, Tracevskis 2013: 4).
1

2

Bendrinės lietuvių kalbos žodyno P raidė dar iki galo nesuredaguota. Apibrėžtis imta iš žodyno
rankraščio. Tekstyno pavyzdžiai rodo, kad dabar šio žodžio reikšmė plečiasi, partizanas vartojamas nauja konotuota reikšme.
Pokario Lietuvoje vykusio partizaninio judėjimo mastą rodo ir tokios tekstyno iliustracijos: Maskvos statytiniams kiekvienas lietuvis asocijavosi su partizanais ir Katalikų Bažnyčios Kronika.
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1944–1953 m. Lietuvoje partizanų gretose pabuvojo ne mažiau kaip 50 tūkst.
žmonių (Gaškaitė, Kuodytė, Kašėta, Ulevičius 1996: 366). Taigi, tragiška pokario partizaninė kova palietė daugelio lietuvių gyvenimus. Šio straipsnio tikslas – pasitelkus XX a. pabaigos publicistinį diskursą3 išanalizuoti, kokie partizano koncepto4 požymiai yra prototipiniai5 ir kokia yra partizano kognityvinė
apibrėžtis6.
Toks kognityvinis tyrimas šiandienos kontekste yra aktualus: 2018 m. Seimas
paskelbė Adolfo Ramanausko-Vanago metais, spaudoje vis iškyla įvairių diskusijų dėl partizanų veiklos vertinimo7. Taigi, straipsnyje keliamas konkretus uždavinys: tirti, kaip dešimtmetį trukusio ginkluoto pasipriešinimo dalyvis – pokario partizanas – kolektyvinės sąmonės suvokiamas šiandienos publicistiniame
diskurse, kiek šios sąvokos formavimąsi lemia istorinis, politinis, ideologinis
kontekstas. Straipsnyje į šį ir kitus klausimus bus atsakoma remiantis Dabartinės lietuvių kalbos tekstyno (toliau – DLKT) medžiaga, nes tekstynas „atspindi
gyvenimą, o gyvenimas yra nuolatinė kaita, kuri turi būti teisingai, objektyviai
ir nedogmatiškai atspindėta ir aprašyta“ (Čermák 2000: 296). Būtent tekstynų
analizė semantikai teikia objektyvių empirinių duomenų apie „aptiktus semantinius ypatumus ir dėsningumus“ (Marcinkevičienė 2000: 49); tekstynai „apima
dešimtimis ir šimtais skaičiuojamus milijonus autentiškai pavartotų žodžių. Tai
nėra specialiai sugalvoti pavyzdžiai, o gyvas kalbos vartojimas, todėl semantikos prasme tekstynas yra ypač vertingas leksikos tyrimo šaltinis“ (Macijauskaitė
2000: 121). Kognityvinė lingvistika vis dažniau gręžiasi į tekstynus kaip į vieną
iš šaltinių žodžių reikšmių skirtumams nustatyti (Gries 2006: 60), nes tradiciniai
žodynai neretai atpindi redaktorių ideologiją (Williams 2013: 18).
Atlikus išplėstinę publicistikos tekstų paiešką, tekstyne rasta 7990 pavyzdžių, kuriuose pavartota leksema partizanas. Daugiau nei 400 sakinių kalbama
3

Diskursas čia suprantamas plačiąja prasme, kaip kalba, kalbėjimas su tam tikromis savybėmis (daugiau apie plačiąją ir siaurąją diskurso sampratą žr. Marcinkevičienė 2008: 15).

4

Konceptas čia suvokiamas kaip mąstymo vienetas, visa informacija apie ką nors, esanti žmonių,
kalbančių tam tikra kalba, sąmonėje. Plačiau apie koncepto terminą žr.: Чернейко, Cho Son Te
2001: 51; Papaurėlytė 2003: 25; Papaurėlytė-Klovienė 2007: 15–17; Gudavičius 2011: 109–117.

5

Prototipas – būdingiausias kategorijos narys, pagal kurį atpažįstama pati kategorija. Plačiau apie
prototipo sąvoką žr.: Geeraerts 2006: 327–355; Gudavičius 2009: 59–61; Jakaitienė 2010: 58–60;
Ungerer, Schmid 2006: 10.

6

Kognityvinė apibrėžtis pagrįsta kasdieniu, asmeniniu pasaulio pažinimu ir patyrimu; ja parodoma,
kokių asociacijų kyla kalbėtojo sąmonėje tam tikroje kalbinėje situacijoje (Bartmiński 2007: 44;
Gudavičius 2009: 70–72; Rutkovska, Smetona, Smetonienė 2017: 30).

7

Plg. rašytojos Rūtos Vanagaitės pasakytą nuomonę apie partizanų vadą A. Ramanauską-Vanagą,
diskusijas dėl partizanų bunkerį primenančio paminklo Lukiškių aikštėje ir kt.
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ne apie pokario Lietuvos partizanus. 1942–1944 m. Lietuvoje veikė raudonieji
(kitaip tarybiniai, sovietiniai, bolševikų) partizanai8. Be šių, Kauno Vytauto Didžiojo universiteto sudarytame tekstyne minimi ir įvairių kitų šalių bei tautų
partizanai: afganų, airių, albanų, čečėnų, gruzinų, jugoslavų, kurdų, lenkų, palestiniečių, rumunų, tadžikų, tamilų ir kt. Tokie sakiniai iš bendros imties pašalinami. Taigi, straipsnyje analizuojama apie 7500 sakinių, kuriuose kalbama tik
apie pokario Lietuvos partizanus9.
Lietuvos partizanus nuo kitų atskirti padeda ne tik kontekstas, bet ir tam tik
ri formalūs požymiai. Erdvinę (vietos) priklausomybę žymi tipiškas atributinis
junginys Lietuvos (lietuvių) partizanas, pvz.:
Apylinkėje pasirodė ginkluoti lietuvių partizanai.
Vargu ar Lietuvos partizanai ieškojo įkvėpimo savo pikčiausių priešų veikloje.
Priklausymą apibrėžtam laikui žymi atributinis junginys pokario partizanas,
pvz.:
Į sąjungą priimam tik pokario partizanus, rezistentus ir tuos savanorius, kurie
jais tapo iki konkrečios datos – iki 1991 metų pučo.
Kartais laiko ir erdvės priklausomybė eksplikuojama viename sakinyje, pvz.:
Jo tėvas, vaistininkas, gydė, tvarstė, operavo tiek rusų belaisvius vokiečių okupacijos metais, tiek lietuvių partizanus pirmaisiais pokario metais.
Straipsnyje nagrinėjamas tik vyriškosios giminės daiktavardis partizanas,
atliekama jo semantinė analizė. Tekstyno duomenys rodo, kad leksema partizanė yra daug retesnė10, nes moterys pokariu partizanams vyrams dažniausiai talkino kaip ryšininkės. Tą iliustruoja ir publicistikos sakiniai, pvz.:
Partizanai vengė priimti į aktyvių kovotojų gretas moteris.
Leksema partizanas turi keletą sinonimų. LKŽe fiksuoti šie: menkinamąją
reikšmę turintis banditas11, ryšį su mišku ženklinantys miškinis, žaliukas, veiklos
8

9

10
11

Tekstynas taip pat liudija, kad partizanų Lietuvoje būta įvairių rūšių, pvz.: Adutiškyje negausu
istorijos pėdsakų: garsi įvairių rūšių partizanus slėpusi Antanų giria, seniūnijos lėšomis restauruota
1863 m. sukilėliams statyta koplyčia, vienas piliakalnis.

Plg. kaip pačiame tekstyne „apibrėžiamas“ pokario Lietuvos partizanas: Mes partizanais vadiname
nereguliarios kariuomenės kovotojus už Lietuvos laisvę; bolševikai partizanais vadina desantininkus,
atsiųstus į Lietuvą kovoti su vokiečiais.

Tekstyne atlikus paiešką su moteriškosios giminės daiktavardžiu partizanė rastas tik 71 sakinys.

Taip partizanus dažniausiai vadino jiems priešiškai nusiteikusi sovietinė propaganda, norėdama
sumenkinti partizaninį judėjimą ir jo dalyvius, tačiau partizano kaip bandito įvaizdis kai kurių
lietuvių pasąmonėje dar gyvas iki šių dienų.
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laiko semą turintis naktinis12. Tekstyne dažniausiai greta leksemos partizanas
pasitaikė sinonimas banditas, kiek rečiau – miškinis, žaliasis, žaliukas, miško
brolis, pvz.:
Pokario partizanus sovietinė valdžia vadino banditais, rezistencinę
kovą – banditizmu.
Tada net žodžio „partizanai“ nebuvo. Žmonės vadino juos miškiniais, žaliukais.
DLKT pateikiama nemažai partizano kontekstinių sinonimų13: brolis, disidentas, dzūkas, laisvės kovotojas, pogrindininkas, laisvės kovų dalyvis, laisvės gynėjas,
miškų karys, rezistentas, buožės sūnelis, teroristas ir pan. Pvz.:
Dzūkas pokary buvo kone partizano sinonimas, bet šita karo aistra, aistra mirčiai ir samanoms išlieka greta poetinės aistros, jėga, mirtis ir švelnumas kaip niekur
kitur dzūkuose eina greta.
Žemaičio siūlymu nuo 1951 m. partizanai ėmė vadintis broliais.
Miškų kariai ir pogrindininkai – Lietuvos partizanai, kovoję prieš raudonąjį fašizmą, šio įstatymo visai ignoruojami, taigi skaudi praeitis naudojama skaldymui.
Rezistencijos oponentai partizanus dažnai mėgsta vadinti buožių sūneliais, o
jiems prijaučiančius - darbo žmonių išnaudotojais.
Kaip vadintų šiandien Lietuvos partizanus, ar nesušvelnintų sąvokos „banditas“
į tarptautinę - „teroristas“?
Šio žodžio kontekstiniu antonimu14 paprastai eina idėjiškai ir politiškai partizano konceptui priešinga stribo15 (dar vadinto istreboku, skrebu, liaudies gynėju
ir kt.) sąvoka. Kartais partizano kontekstiniais antonimais gali būti ir kitos leksemos: kagėbistas, komunistas, pvz.:
O partizanus ir stribus statyti vienon greton šiandien yra katastrofiška.
Tikras absurdas, kai tuo pačiu medaliu apdovanojamas rezistentas ar partizanas,
kovojęs už Lietuvos laisvę, ir kagėbistas, smaugęs tą laisvę.
12

Grožinėje literatūroje fiksuota dar daugiau partizano kontekstinių sinonimų: pavyzdžiui, Justino
Sajausko miniatiūrų romane „Neužmirštami Suvalkijos vardai“ (2014) partizanai dar vadinami
giriniais (p. 72 ir kt.), miško vyrais (p. 52 ir kt.), miško broliais (p. 66) ir kt.

13

Kontekstiniais sinonimais vadinami žodžiai, kurių sinoniminiai ryšiai yra laikini, t. y. jie sinonimais tampa tik tam tikrame kontekste (Pikčilingis 1975: 209–210; Jakaitienė 2010: 130).

14

Žodžiai, kurių antoniminiai ryšiai yra laikini, t. y. antonimais jie tampa tik tam tikrame rišliame
kontekste, vadinami kontekstiniais antonimais (Pikčilingis 1975: 228–229; Jakaitienė 2010: 138).

15

Stribas (plg. rus. истребитель) – civilinių ginkluotų sukarintų sovietų valdžios būrių, 1944–
1954 m. Lietuvoje padėjusių okupantams vykdyti represijas, narys. Pokario Lietuvoje su partizanais kovojo dvi vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) divizijos, keli pasienio kariuomenės
pulkai, apie 7 tūkst. vadinamųjų istrebitelių ir antra tiek sovietinių partinių aktyvistų. 1952 m.
vienam partizanui teko 30 SSRS valstybės saugumo ministerijos (MGB) kareivių ir stribų (Starkauskas 2001: 77; Vėliūtė 2009: 7).
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Šiame straipsnyje partizano sinonimai ir antonimai plačiau neanalizuojami ir
į bendrą pavyzdžių imtį neįtraukti. Straipsnyje, taikant Liublino etnolingvistikos mokyklos konceptų analizės metodus, siekiama išsiaiškinti, kaip publicistiniame diskurse konceptualizuojamas ir kategorizuojamas Lietuvos partizanas,
kokia jo kognityvinė apibrėžtis. Kognityvinės etnolingvistikos tyrėjai į kalbą
žvelgia kaip į kultūros sudėtinę dalį. Jų tikslas – parodyti, kas yra sužadinama
kalbančiojo sąmonėje, kai žmogus ištaria arba išgirsta žodį tam tikrame kontekste (Smetona 2018: 179). Kognityvinės apibrėžties pateikiamas turinys yra
pažintinio pobūdžio; ja siekiama išsiaiškinti, kaip kalbantieji supranta daiktą,
kaip kategorizuojami to daikto požymiai ir vertinimai. Ši apibrėžtis atspindi visus reikšmės požymius – centrinius ir periferinius, denotacinius ir konotacinius.
Griežtai laikantis nusistatytos metodologijos, koncepto analizė turėtų būti atlikta remiantis trijų tipų duomenimis: kalbos sistema, anketomis ir tekstais (plačiau apie kognityvinės etnolingvistikos metodologiją žr. Rutkovska, Smetona,
Smetonienė 2017: 29–35). Šiame straipsnyje, kaip jau sakyta, plačiau analizuojami tik šiuolaikinių publicistikos tekstų duomenys. Taigi svarbu pabrėžti, kad
čia pateikta partizano kognityvinė apibrėžtis nėra absoliuti ir baigtinė, ji formuluojama atlikus tik vienos rūšies tekstų analizę. Ateityje, ištyrus sisteminius,
grožinių tekstų ir anketų duomenis, šią apibrėžtį reikėtų papildyti.
Išsamiai pokario partizanų veiklą istorikai ėmė tyrinėti prasidėjus atgimimui
ir atgavus laisvę16. Beveik per 30 laisvės metų šia tema parašyta daugybė knygų,
straipsnių, išleista partizanų prisiminimų, nuotraukų albumų, dainų rinkinių ir
pan. Ypač daug ir išsamiai šia tema rašo Arvydas Anušauskas, Nijolė Gaškaitė,
Dalia Kuodytė, Algis Kašėta, Bonifacas Ulevičius, Rūta Gabrielė Vėliūtė ir kiti
tyrėjai iš Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro17. Šia tema
apginta keletas istorijos krypties disertacijų: Mindaugas Pocius (2005) tyrė partizaninį pasipriešinimą Lietuvoje ir kovą su kolaboravimu kaltintais gyventojais;
Mingailės Jurkutės (2016) tyrimo tema buvo Lietuvos partizanų karo atmintis
(remiantis sovietiniais, vietiniais ir išeivijos pasakojimais); Aistė Petrauskienė
(2017) aprašė partizaninio karo vietas, jų įamžinimą ir įpaveldinimą nepriklausomoje Lietuvoje. Partizaniniu karu ir jo dalyviais domisi ir literatūrologai bei
antropologai. Pokario partizano vaizdinį lietuvių grožinėje literatūroje (prozoje, dainose ir eilėraščiuose) aprašė antropologas Romas Vaštokas (1966). Kaip
šiuolaikiniuose lietuvių autorių romanuose vaizduojami Lietuvos partizanai ir
16

Išeivijoje apie partizaninį judėjimą pokario Lietuvoje imta rašyti daug anksčiau, žr. Oklahomos
universiteto profesoriaus, politologo Vytauto Stanley Vardžio (1969), publicisto Kazimiero Vidiko (1962), istorikų Kęstučio Griniaus (1990), Romualdo Misiūno, Reino Taageperos (1992) ir kt.
darbus.

17

Išsamią metriką žr. šio straipsnio pabaigoje, literatūros sąraše.
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partizaninis karas, kaip juose aktualizuojama kolektyvinės atminties koncepcija
ir kaip interpretuojama istorija, nagrinėjo Nerijus Brazauskas (2015). Kognityviniu aspektu partizano figūra iki šiol netirta. Vilniaus universtiteto kalbininkai,
remdamiesi Jerzio Bartmińskio suformuluotais kognityvinės etnolingvistikos
principais, yra ištyrę nemažai konceptų: UGNIES, VANDENS, NAMŲ, ŠEIMOS, DARBO, EUROPOS, LAISVĖS, GARBĖS ir kt.; ateityje planuojama ištirti SVEIKATOS, TEISINGUMO, TĖVYNĖS, SIELOS ir kt. konceptus (plačiau žr. Rutkovska, Smetona, Smetonienė 2017: 15–16). Apie partizano vaizdą
lietuvių kalboje iki šiol nėra rašyta, taigi suformuluoti PARTIZANO konceptą
remiantis publicistikos tekstų analize yra prasminga. Nors akivaizdu, kad kalboje tikrasis pasaulis niekada nebus iki galo „išreikštas“, „atspindėtas“, „pasakytas“, ji niekada pasaulio tapačiai nereprezentuos, tačiau, kita vertus, kalboje
galima tikėtis būsiant apie pasaulį to, ko jame niekada nebuvo, nėra ir nebus
(Ozolas 2003: 91). Toks semantinis tyrimas šiandienos kontekste yra aktualus;
tiriant medžiagą buvo stengiamasi kiek galima labiau vengti išankstinių nuostatų ar visuomenėje susiformavusių stereotipų, tiesiog žiūrėta, koks konceptas
susidaro semantiškai analizuojant pavienius pavyzdžius, o vėliau juos siejant į
visumą ir einant prie platesnio apibendrinimo. Ateityje, kaip jau minėta, partizano kognityvinę apibrėžtį būtų galima papildyti ištyrus žodynų, grožinių tekstų ir anketų duomenis.
1.

PARTIZANO TAPATYBĖ:
KONKRETI ASMENYBĖ

DLKT iliustracijos rodo, kad partizano sąvoka lietuvio sąmonėje nėra vienalytė. Mūsų kolektyvinėje atmintyje partizanas paprastai siejamas arba su konk
rečiu, aiškiai įvardytu asmeniu, arba su abstrakčia, neidentifikuota figūra.
1.1.

Konkrečios asmenybės įvardijimas

Konkrečią asmenybę nurodančios iliustracijos semantinės informacijos aspektu skirtinos į keletą grupių.
1) Iliustracijos, kuriose partizanas įvardijamas trimis asmenvardžiais: nurodomas jo vardas, pavardė ir slapyvardis. Slapyvardis – privalomas partizano
atributas, pvz.:
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Kiekvienas partizanas, stodamas į būrį, turėjo priimti priesaiką, pasirinkti
slapyvardį18.
Slapyvardis dažniausiai rašomas po brūkšnelio, po nesutrumpinto vardo ir
pavardės, pvz.:
1946 m. liepos 6 Pyragių miške žuvo Jungtinės Kęstučio apygardos partizanas
Alfonsas Jokubauskas-Šuva.
Pasitaiko atvejų, kai slapyvardis rašomas kabutėse po nesutrumpinto vardo
ir pavardės, pvz.:
Pasakoja buvęs „Trimito“ būrio partizanas Vincas Grinkus „Kariūnas“, šiuo
metu gyvenantis Vilniuje.
Tekstyne slapyvardis kartais rašomas po nesutrumpinto vardo ir pavardės, po
brūkšnelio ir kabutėse, pvz.:
Partizanas Vytautas Čekaitis-„Mėnulis“, kartu jis buvo ir NKVD agentas „Relsas“, niekada nepriklausė „Vytenio“ būriui, bet apie šio būrio egzistavimą žinojo.
Retesni atvejai, kai slapyvardis rašomas po nesutrumpinto vardo ir pavardės
skliaustuose arba kabutėse ir skliaustuose, pvz.:
Ir tą dieną 4 partizanai Tomas Kondratas (Briedis), Adolfas Bilinskas (Jurginas), Navickas (Kardas) ir Švalkus (Šernas) buvo užėję pas Plutulevičius.
Partizano Petro Grilausko („Giriečio“) atsiminimus užrašė gr. Antanas Šimėnas.
Retais atvejais pirma nurodomas slapyvardis, o po jo tikrasis nesutrumpintas
vardas ir pavardė, pvz.:
Žuvo partizanas Jaunutis-Jonas Kuras.
2) Tekstyne rasta keli šimtai iliustracijų, kuriose partizanas įvadijamas dviem
asmenvardžiais: nesutrumpintu (daug rečiau sutrumpintu) vardu ir pavarde,
pvz.:
Partizanas iš mūsų kaimo Kazys Veršulis irgi žuvo.
Partizanas K. Gvergždys bandė priartėti prie tvarto, išleisti arklius, bet jį iškart
nušovė.
3) Nemažai iliustracijų, kuriose randame tik partizano pavardę, pvz.:
Jazakėnas buvo drąsus ir narsus partizanas.
1953 m. partizanas Palubeckas atvedė prie jo bunkerio čekistus.
4) Rasta keletas sakinių, kuriuose pateikiamas tik partizano vardas19, pvz.:
Rogėse tik vienas partizanas Paulius.
18

Kaip jau minėta, tyrimui visa empirinė medžiaga rinkta iš Dabartinės lietuvių kalbos tekstyno, todėl
prie kiekvieno pavyzdžio konkreti metrika atskirai nenurodoma.

19

Kaip žinoma, įprastas asmens vardas pokario metu galėjo būti vartojamas ir kaip slapyvardis. Kokią funkciją asmenvardis atlieka šiuose sakiniuose (žymi vardą ar slapyvardį), sunku pasakyti. Tam
išsiaiškinti reikėtų platesnio konteksto, vien 300 ženklų tekstyno korkondanso neužtenka.
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Balys Bislys, slapyvardis – Lokys, Jonas ir Augustas Medikiai, slapyvardžiai –
Aidas ir Tūzas, žuvo ir partizanas, vadinamas Juozu nuo Južintų, kurio pavardės
nepavyko išaiškinti.
5) Daugybėje iliustracijų minimas tik partizano slapyvardis. Kaip jau minėta,
tai privalomas partizano atributas, pvz.:
Vienas partizanas, kurio slapyvardis Tankistas, žuvo.
Pasitaikė keletas atvejų, kai slapyvardis rašomas kabutėse, pvz.:
Ten pat parašyta, kad operacijai vadovavo „Jungas“, iš gretimo Pačiudiškių kaimo kilęs partizanas.
Aptarus konkretaus asmens įvardijimą, galima pereiti prie tipiškų partizano
koncepto požymių analizės. Atrinkti DLKT pavyzdžiai rodo, kad apibūdinant
Lietuvos pokario partizaną būtina kalbėti apie: jo kilmės vietą ir laiką, priklausymą giminei, šeimai, regionui, kariniam teritoriniam vienetui, užimamas pareigas, socialinį statusą, būdo (rečiau – išorės) savybes, kovos ir žūties laiką bei
vietą, partizanavimo veiklą (ir jos vertinimą), ryšį su aplinka ir artimaisiais, mirtį, amžinojo poilsio vietą, ryšį su dabartimi.
1.2.

Gimimo vieta ir laikas

Partizano tapatybė kaip dėlionė susideda iš daugelio detalių. Tekstyne fiksuota keletas sakinių apie partizano kilmės vietą. Kartais nurodomas gimtasis
kaimas, pvz.:
Partizanas Gvozdas-Lapelis Lapelis kilęs iš Žibučių kaimo.
Kai kuriais atvejais nurodoma partizano priklausymas kaimui, valsčiui ir
pan., bet ne visada aišku, ar tai gimtoji vieta, ar joje gyventa, ar tik kautasi, pvz.:
Pokaris, trėmimai, garsus Juodsodės partizanas Dirmeikis, kurio žuvusio niekas
nematė.
Mūšyje žuvo Stasys Jurkevičius ir vienas partizanas nuo Troškūnų.
Publicistikos tekstuose kalbama apie iš tikrųjų gyvenusius (ar dar gyvus)
partizanus, todėl neretai tame pačiame sakinyje pateikiama nemažai konkrečių
biografijos faktų. Dažnai greta gimimo vietos nurodoma ir tiksli gimimo data, pvz.:
Partizanas Petras Kemeklis gimė 1923 m. Šarkių k., Jūžintų vlsč., Rokiškio apsk.
Pasakoja Antanas Žibutis (g. 1937 m. Mariniškių k., Taujėnų valsčiuje).
Greta gimimo datos tame pačiame sakinyje pateikiama ir kitokių išsamių
asmeninių duomenų (partizanavimo trukmė, eitos pareigos, žūties vieta, data,
aplinkybės ir pan.), pvz.:
Panevėžio senamiesčio kapinėse ieškota partizano Antano Barausko-Vėjavaikio
(1913–1945), žuvusio vaduojant J. Kučą-Finką, palaikų, bet nerasta.
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Dainavos apygardos vadas Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio partizanas Dzūkas,
gimęs 1925 m., kovojo dėl demokratinės Lietuvos atstatymo nuo 1946 m. rugsėjo
mėnesio, ėjo įvairias pareigas sąjūdyje.
Partizano amžių žymi ir konkretus metų skaičius, pvz.:
Daugumą partizanų sudarė 18-20 metų jaunuoliai.
Kai prieš keliasdešimt metų Lietuvoje vienas 18 metų partizanas po ilgų kankinimų buvo paguldytas prieš didžiulį tanką, kad išduotų save, draugus ir paslaptis,
jis tylėjo.
55 metai, kai 1947-aisiais žuvo 30 metų Justinas Lelešius-Grafas, Lietuvos partizanas, kunigas.
Apytikslis amžius nusakomas daiktavardžiu jaunuolis ir būdvardžiais jaunas,
mažas, pvz.:
Iš kai kurių į ausį patekusių nuogirdų supratau, kad išpažintį atliekantis jaunuolis atėjęs iš miško, partizanas.
Mažasis partizanas dažnai parlėkdavo į namus pasimatyti su tėvais, o dar dažniau – motinai pasakęs, jog grįžta pas gydytoją, o daktarui Klišoniui, kad bėga motinos aplankyti, – nurūkdavo susitikti su Balio Vaičėno vyrais.
Šalia jo prie laiptelio stovėjo jaunas partizanas (slapyvardis – Simanas).
Kaip matyti iš pavyzdžių, tipiškas pokario partizanas – jaunas (18–40 m.)
vyras. Tai liudija ir istorikai: „Vidutiniška partizanavimo trukmė buvo dveji–treji metai. Dauguma kovotojų žūdavo jaunesni nei 22 metų amžiaus“ (LK
1996: 12).
1.3.

Gimininė ir santuokinė priklausomybė

Publicistikos tekstuose, pasakojant apie partizanus, gana dažnai nurodomas ir
jų santykis su šeima. Tai tam tikras į mišką išėjusių vyrų ryšys su paliktais artimaisiais. Partizanas – tai likusių namuose sūnus, tėvas, brolis ar koks tolimesnis
giminaitis, pvz.:
Visą jų šeimą - tėvą, motiną ir tris vaikus (sesutė netrukus mirė) 1946 m. ištrėmė
į Krasnojarsko sritį, mat Stasės tėvas buvo partizanas.
Jos slapstėsi, mat jų sūnus ir vyras buvo partizanas.
Žinoma, brolis partizanas yra pakankama priežastis būti persekiojamam.
To meto jo kūrybą beveik visą mintinai mokėjo Antanas Kapickas, poeto giminaitis partizanas, kalėjęs tame pačiame lageryje.
Vertinant iš dabarties perspektyvos, partizanas gali būti įvardijamas ir kaip
kieno nors senelis (pokario metais, kaip jau minėta, partizanauti eidavo palyginti jauni vyrai), pvz.:
Senelis Petras buvo Lietuvos partizanas, kovojo už Lietuvos nepriklausomybę.
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Tekstyne fiksuotas ne vienas sakinys, kuriame kalbama ir apie partizano santuokinę priklausomybę, pvz.:
Jos vyras Alfonsas Vaikšnoras buvo partizanas – į mišką išėjo 1945 metais.
1.4.

Priklausymas regionui

Partizanai veikė visuose Lietuvos regionuose, pvz.:
Bet, norint kuo plačiau parodyti visų Lietuvos regionų partizanus, pagalbos teko
kreiptis ir į Šiaulių „Aušros“ muziejų, ir į Skuodo bei Utenos kraštotyros muziejus,
ir į privačius kolekcininkus.
Dažniausiai nurodomas priklausymas kuriam nors vienam etnografiniam
regionui.
Aukštaitijos, pvz.:
Tokiai sąjungai esą padėtas pagrindas, nes Markulio atstovaujami Aukštaitijos
partizanai jau turi bendrą vadovybę – Aukštaitijos partizanų štabą.
Dzūkijos, pvz.:
Svečiams susidarė įspūdis, kad Kazimieraičio vadovaujami Dzūkijos partizanai
tuo metu buvo geriausiai organizuota ir stipriausia partizanų grupuotė Lietuvoje.
Suvalkijos, pvz.:
Kiti atvirukai skirti Suvalkijos partizanui Vincui Štrimui-„Šturmui“ (1921–
1948), įžymiesiems kraštotyrininkams Jonui Bražinskui (1876–1963) ir Petrui
Jakštui (1899–1988).
Žemaitijos, pvz.:
Taip tądien savo dienoraštyje užrašo Žemaitijos partizanas 24 metų Juozas
Žagaras.
Kartais nurodomas partizanų priklausymas valsčiui, apylinkei, rajonui, miesteliui, kaimui ir pan. Pvz.:
Prieš išvykstant reikėjo užmegzti ryšius su Jurbarko apylinkėse veikusiais
partizanais.
Antai Prienų rajone partizanų būrio vadas „Anupras“ išsiuntinėjo partizanų
laikraščius „Laisvės žvalgas“.
Palaikė ryšius su Krekenavos ir Ramygalos valsčiuose veikusių partizanų vadais:
Kaziu Vaznoniu („Vėtra“) ir kt., teikė jiems informaciją.
Pagaršvio partizanams Ašmintos seniūnijoje, Pagaršvio kaime, iškilo septyni
kryžiai.
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1.5.

Priklausymas sričiai, apygardai, rinktinei ir pan.

Lietuvos partizanų junginiai kaip kariuomenėje turėjo aiškią griežtą vidinę
karinę struktūrą. Jos organizuotumas ir drausmė buvo vienas iš veiksnių, lėmusių, kad pasipriešinimas okupantams truko beveik dešimtmetį (LK 1996: 8). Tai
akivaizdžiai rodo ir tekstyno pavyzdžiai:
Partizanai buvo Lietuvos kariuomenė, kariaujanti partizaninį karą su okupantais.
Statutas aiškiai parodo, kad partizanai buvo ne šiaip sau ginkluoti žmonės, o
labai griežta ir organizuota karinė struktūra, turinti konkrečius ir kilnius tikslus.
Stambiausias karinis teritorinis vienetas – sritis. Ją sudarė 2–4 apygardos.
Sričių buvo 3: Pietų Lietuvos, Šiaurės Rytų Lietuvos ir Vakarų Lietuvos (LK
1996: 10). Visos šios sritys minimos ir tekstyne, pvz.:
Dzūkijos, o vėliau ir visos Pietų Lietuvos partizanams vadovavo pulkininkas leitenantas Juozas Vitkus-Kazimieraitis.
Tuomet Šiaurės Rytų Lietuvos partizanų vadas J. Kimštas-Žalgiris išleido įsakymą visiems Aukštaitijos partizanams nutraukti ryšius su Markulio BDPS komitetu.
Partizano „karjerą” pradėjo būdamas Žebenkšties rinktinės štabo viršininku,
1947 m. tapęs Kęstučio apygardos vadu, 1948 – suorganizavęs Vakarų Lietuvos
partizanų sritį ir tapęs jos vadu.
Istorikų teigimu, 1944–1945 m. pradėjo steigtis 2–5 rinktines apimančios
partizanų apygardos (Anušauskas 2004: 247). 1947 m. Lietuvoje veikė 9 apygardos (LK 1944–1953). Tekstyne jos minimos visos, čia pateiksime tik kelias
tipiškesnes iliustracijas20:
Apsuptyje nusišovė paskutinis Vytauto apygardos partizanas Antanas Kraujelis „Siaubūnas“, žuvo paskutinis Žemaičių apygardos partizanas Pranas Končius
„Adomas“.
1950 m. Vyčio apygardoje dar veikė 13 partizanų būrių, kurie jungė apie 100 aktyvių kovotojų.
Įvairiu laiku Lietuvoje veikė iki 30 rinktinių (LK 1995: 9). Joms vadovauti
būdavo paskirti smulkesnių vienetų (batalionų, kuopų ar būrių) vadai: dažniausiai tai buvo Lietuvos kariuomenės karininkai, buvę šauliai, policininkai, mokytojai. Tekstyne minima apie 10 rinktinių, pvz.:
Nuėjo savo tėvo, partizano, Žaliosios rinktinės informacijos viršininko, keliais.
1945 m. spalį, suvienijus Žebenkšties ir Lydžio rinktines, buvo įkurta Žaibo apygarda, kurios vadu partizanai išrinko J. Žemaitį.
20

Partizanų kovos sričių, apygardų ir rinktinių žemėlapį ir schemą žr.: LK 1996: 31; Vėliūtė 2009:
107.
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Labai dažnai tame pačiame sakinyje nurodomas partizano priklausymas ne
vienai karinei teritorinei struktūrai: greta stambesnio vieneto (apygardos) minimas ir smulkesnis vienetas, pvz.:
Mišios už žuvusius Kęstučio apygardos Birutės rinktinės partizanus.
1946-1948 m. buvo susibūrę į „Tigro“ rinktinės „Putino“ partizanų būrį.
Buvo žvėriškai nukauta dešimt Merkio būrio partizanų.
Smulkiausias karinis vienetas – kuopa, pvz.:
Šventinimo iškilmėse prisiminimais pasidalijo Algimanto apygardos Butigeidžio
kuopos partizanas Anicetas Simanonis (slapyvardis Sigitas).
1.6.

Užimamos pareigos

Iš DLKT pavyzdžių nemažai sužinome ir apie partizanų užimtas pareigas.
Laisvės kovotojai kaip tikroje kariuomenėje21 turėjo savo pareigybes, karinius
laipsnius ir pan. Iš tekstyno sužinome, kad buvo eilinių ir rezervinių partizanų, pvz.:
Iš pradžių buvo eilinis partizanas, vėliau – būrio vadas.
Šiandien man laikrodis skaičiuoja jau septintą dešimtį, aš, buvęs rezervinis partizanas, smerkiu mūsų kariuomenėje dar pasireiškiantį šį gėdingą faktą.
Iliustracijose nurodomi karininkų laipsniai (generolas, leitenantas, adjutantas ir pan.), pvz.:
Būsimu prezidentu susirinkimo dalyviai vieningai išrinko J. Žemaitį; jam buvo
suteiktas partizano generolo laipsnis.
Juozas Paliūnas, partizanavęs nuo 1944 metų, paskirtas Prisikėlimo apygardos
(1949–1950 m. – Maironio rinktinės vadas) vadu, turėjo partizano vyr. leitenanto
laipsnį.
Jo adjutantu tapo partizanas Viktoras Šniolis.
Dažnai partizanų vadovų pareigybės įvardijamos daiktavardžiais vadas, viršininkas, pvz.:
Tėvelis buvo partizanas, vėliau – partizanų vadas Liūtas.
J. Žemaitis tapo Žebenkšties rinktinės, kurią sudarė apie šešiasdešimt partizanų,
štabo viršininku.
21

Partizanų būriai buvo tvarkomi pagal Lietuvos kariuomenės pavyzdį (Vėliūtė 2009: 23); lietuviška rezistencija išskirtinė tuo, kad jos metu buvo sukurta centralizuota karinė valdžia (Anušauskas
2004: 242).
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Tekstyne labai dažnai minimi partizanų pagalbininkai ryšininkai22. Jie arti
laisvės kovotojų, aktyvūs jų rėmėjai, tarsi tarpinė grandis tarp partizanų ir išorinio pasaulio. Ryšininkai atlikdavo konkrečias partizanų užduotis: palaikydavo
ryšius tarp partizanų dalinių, rinko žvalgybos duomenis, platindavo pogrindžio
spaudą, aprūpindavo partizanus įvairiomis priemonėmis (LK 1996: 11). Apie tai
dažniausiai kalbama ir publicistiniame diskurse, pvz.:
Būdamas ryšininku, jis galėjo nustatinėti partizanų slapstymosi vietas, jų pagalbininkus, tad neskubėjo tapti tikru partizanu.
Prasidėjus antrai sovietinei okupacijai, dirbo Panevėžio, Svėdasų, Debeikių vaistinėse, užmezgė ryšius su partizanais, tiekė jiems vaistus, o netrukus tapo ryšininke.
Dalis ryšininkų vėliau tapo tikrais partizanais, pvz.:
Greta sėdi buvęs partizanas, buvęs partizanų ryšininkas Antanas Šimėnas.
Tik kartą publicistiniame diskurse paminėti partizanų žvalgai, pvz.:
Pasiunčiau į Vilnių partizanų žvalgą Vladą Sasnauską.
1.7.

Socialinis statusas

Tekstyno pavyzdžiai teikia šiek tiek informacijos ir apie socialinę partizanų
priklausomybę. Partizanų pagrindą sudarė „vidutiniai valstiečiai ir iš jų kilusi
inteligentija, daugiausia karininkai, puskarininkiai ir mokytojai“ (Starkauskas
2001: 8). Tekstyno iliustracijos taip pat rodo, kad iki rezistencinės kovos šie
žmonės gyveno paprastą gyvenimą, mokėsi, ūkininkavo, mokytojavo ir dirbo
kitokius darbus, pvz.:
Joje slapstėsi eigulys partizanas Bronius Kacevičius ir Vladas Simanonis.
Vienas 50-metis „partizanas“ (lietuvis valstietis iš Šakių raj.) turėjo priimti sovietinio kario priesaiką, nes nebuvo tarnavęs kariuomenėje.
Kai rusai pabandė jį užverbuoti, mokytojas 1944 m. išėjo į partizanus.
Dabar Dalia Raslavičienė vos spėja važinėti po mokyklas, kur pasakoja apie
tremties metus, padainuoja savo jaunystės dainų, kalba apie partizanus, kurių gretas papildė ne vienas Veiverių gimnazijos mokinys.
22

Partizanų talkininkų buvo triskart daugiau nei pačių laisvės kovotojų, nes vadai suprato, jog be
gyventojų paramos pasipriešinimas okupantams neįmanomas (Vėliūtė 2009: 94).
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1.8.

Būdo savybės

Ne kiekvienas vyras ryždavosi rinktis partizano kelią, nes daugelis nujautė,
kad tokia pogrindinė veikla yra pasmerkta fiziniam pralaimėjimui. Norint būti
partizanu reikėjo ne tik fizinių, bet ir dvasinių jėgų, tam tikrų būdo savybių23,
nes „rezistencija yra pasirinkimas“ (Greimas 1991: 305) – sunkus, lemtingas,
galutinis. Išsamaus partizano psichologinio portreto vien iš tekstyno pavyzdžių
nepavyktų sudaryti, bet kai kurie pagrindiniai būdo bruožai atrinktose kolokacijose ryškėja. Pirmiausia minima drąsa, pvz.:
Lapelis buvo drąsus, pareigingas partizanas.
Manoma, kad narsiojo partizano kūnas gali būti sudegintas.
Šalia drąsuolių didvyrių partizanų stojo naujųjų amžių knygnešiai, pogrindinės
spaudos leidėjai ir platintojai.
Drąsą lydi ir atsargumas, pvz.:
Eidamas per miestą ar gyvenvietę, partizanas privalo būti itin atsargus, apsirengęs tai vietovei būdingais drabužiais.
Atsirado nemažai besislapstančių žmonių, tačiau partizanai, bijodami provokatorių, į savo būrius sunkiai priimdavo naujus žmones.
Iliustracijose kalbama apie partizanų ištikimybę, garbę, ryžtą, optimizmą,
idealizmą, atsidavimą savo pasirinkimui24, pvz.:
Laišką Vaiteliui perdavė užverbuotas partizanas, iš Nikitino gavęs ne tik laišką, bet ir įsakymą nužudyti apygardos vadą, tačiau partizanas liko ištikimas savo
vadui.
Tačiau drąsinti daug nereikėjo, nes partizanai savo dvasioje buvo tvirti, pasiryžę.
Būrio vyrų nuotaika pagerėjo: partizanai greit pamiršta savo vargus bei nelaimes.
Tokie klausimai galėjo būti: kodėl stribais profesionalais buvo tik analfabetai;
kodėl partizanais buvo dori ir taurūs žmonės; kodėl nebuvo nė vieno stribo, laisva
valia paaukojusio savo gyvenimą už Lietuvos laisvę.
Ne kartą minima partizanams būdinga savybė – religingumas, pvz.:
Sakalas sugeba išlaikyti partizano asmenybės stuburą sudarančių moralinių, patriotinių ir religinių vertybių vienybę, tačiau tai jau nepavyksta jo kovos draugui.
23

Istorikų teigimu, partizanų gretose buvo tokių, kurie kovojo ne tiek už Lietuvą, kiek už savo asmeninį saugumą; buvo ir avantiūristų, kurie siekė partizanų vardu pasipelnyti (LK 1996: 19), tačiau
partizaniniame judėjime „vis dėlto dominavo idealistai, savo teisybe įsitikinę kovotojai“ (Štromas
2001: 215).

24

Netiesiogiai apie partizanų ištvermę, kantrybę, atsargumą kalba ir tekstyne rasti palyginimai, pvz.:
Kiek kartų stebėjaisi ir atsistebėti negalėjai puikiu draugės skoniu, stilinga apranga – ir kaip partizanas
tylėjai. Staiga į kambarį įsėlina ketverių Gytis ir lyg partizanas palei sieną slenka šiukšlių dėžės link.
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Į tą riterių luomą partizanas panašus netgi savo religine dvasia, kuri lydėjo partizanų viešąjį ir asmeninį gyvenimą.
Tokiame kontekste religingumas suprantamas kiek plačiau, ne tik kaip tikėjimas, pamaldumas. Algirdo Juliaus Greimo teigimu, „rezistentus jungia vienas
tikėjimas, ir rezistencinis sąjūdis yra religinė kongregacija su savo kankiniais,
savo askeze“ (Greimas 1991: 306); tai tam tikra specifinė jausminė atmosfera,
kurioje vystosi ir išgyvenama pasaulėžiūra25.
Rečiau minimi individualūs būdo bruožai, pvz.:
Užrašuose pranašiški Balio žodžiai, jog Lietuvoje būsimieji ponai „mūsų nuopelnus sau skirs, pirmieji girsis, o tuo tarpu tikrasis partizanas, kuklus ir tylus, gal
užmirštas bus“.
Visi partizanai svečiai šioje žemėje, ilgai nemėgstantys viešėti, todėl neįkyrūs.
Liūdnos, pavargusios, aštuntą dešimtmetį baigiančio partizano Tomo Vizbaro-Lebedžio akys.
Dažniausiai minimos teigiamos partizanų būdo savybės, nors pripažįstama:
Ne kiekvienas partizanas arba vėlesnių pogrindžio organizacijų dalyvis buvo doras ar nepriekaištingas žmogus.
Partizanų būdą, elgesį nemažai lėmė ir įvairūs reglamentuoti statutai, taisyk
lės, instrukcijos, norminiai aktai ar paprasčiausi draudimai, pvz.:
Partizanams buvo draudžiama įsimylėti ir gerti.
Partizanams buvo griežtai draudžiama išgerti, kad budrumo neprarastų, kad
pervargę neužmigtų amžinu miegu.
Analizuojant iliustracijas ryškėja kiek idealizuotas partizano būdas: tai išimtinai drąsūs, religingi, ištvermingi, morališkai tvirti, ištikimi savo idealams
patriotai. Šiandien net istorikai pripažįsta, kad rezistencinėje kovoje vyravo
„ypatinga jausminė atmosfera, tikėjimas, kitoks negu normaliame gyvenime
vertybių suvokimas“ (Anušauskas 2004: 250).
1.9.

Išorės bruožai

Tekstyne visai mažai sakinių, kuriuose būtų nurodomi partizanų išorės bruožai. Žmogaus išvaizda būnant nuolatinėje kovos ar mirties akivaizdoje nėra esminis dalykas. Apie ją užsimenama tik komentuojant nuotraukas, prisimenant
vieną ar kitą konkretų asmenį, pvz.:
25

Rezistencija ne tik trukdė įsigalėti sovietams. Šiandien suvokiame, kad partizaninis judėjimas ir jo
pasaulėžiūra turėjo reikšmės Sąjūdžio ištakoms (Landsbergis 1999: 257). Istorikų teigimu, iš tautos genocido gimė rezistencija, o Sąjūdis – „išgyvenęs jos kūdikis, išimtas iš nužudytosios motinos
įsčių“ (Gudavičius 1999: 670).
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Šviesus jaunuolis, nuotraukoje stovintis tarp dvasiškių – partizanas Juozas
Skurkis.
Vyresnis partizanas buvo vidutinio ūgio su ūsų kuokšteliu panosėj, man rodės
nebe jaunas ir panašus į paprastą valstietį.
Pagrindinis partizano atributas – ginklas, pvz.:
Net ginklais, atimtais iš nukautųjų partizanų, specialų būrį apginklavo.
Tyčiodamiesi saugumiečiai suimtam partizanui įdavė šautuvą.
Vietinių stribų partizanai nebijojo: tuo metu jau buvo gerai ginkluoti, turėjo aviacinį kulkosvaidį, minosvaidį, nemažai automatinių šautuvų.
1.10.

Partizanavimo pradžios laikas

Dažniausiai nurodomas tikslus partizanavimo pradžios laikas: iliustracijose
minimi konkretūs metai, metų laikas ar mėnuo, pvz.:
Partizano kelią Klajūnas pradėjo 1945 metais Utenos apskrityje.
1944 metų vėlyvą rudenį Šniuoliai tapo partizanais.
1945 m. pradžioje įstojo į partizanus ir kovojo iki 1953 m. pavasario, kai buvo
areštuotas, 1954-aisiais sušaudytas.
1945 m. balandžio mėnesį pasitraukė iš legalaus gyvenimo ir pradėjo partizano
kelią Vanago slapyvardžiu.
Apytikslį laiką žymi šalutiniai prijungiamieji sakiniai, pvz.:
Kai ir čia tapo nesaugu, išėjo pas partizanus Šarūną ir Rūgštymą į Šimonių girią.
O kai karui baigiantis tėvai ir sesuo pasitraukė į Vakarus, Olegas išėjo į Lietuvos
partizanus.
Labai dažnos apytikslio laiko semą turinčios leksemos karas, pokaris, okupacija ir pan. Pvz.:
Sovietų okupacijos metais jau J. Aleksos sūnus išėjo į partizanus.
Pokario metais vienas jų sūnus – Petras išėjo pas partizanus.
Susitiko ji ir pusbrolį Joną Kazlauską, prisiminė kitą pusbrolį – Juozą Kazlauską,
po karo išėjusį į partizanus ir žuvusį nuo stribų rankos.
1.11.

Partizanų veikla

Partizanauti vyrai pradėjo iškart po karo, tačiau tikra partizaninė veikla prasidėdavo tik priėmus priesaiką: „stodami į partizanų gretas vyrai duodavo priesaiką, buvo surašomas pareigų ėjimo lapas, 1946 m. įvestos karinės uniformos,
skiriamieji bei pasižymėjimo ženklai“ (Anušauskas 2004: 247). Tai liudija ir
tekstyno pavyzdžiai:
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1944 m. rugpjūčio mėnesį Platelių miške, partizanų stovykloje, gen. ltn. Motiejus Pečiulionis, pakėlęs dešinę ranką, iškilmingai kartojo priesaikos žodžius.
Tačiau J. Žemaitis atmeta gyvybę žadančius pasiūlymus ir lieka ištikimas karininko ir partizano duotai priesaikai.
Tekstyne rasta keletas sakinių, kuriuose partizaninė veikla apibūdinama
labai apibendrintai, pvz.:
Partizanai privalo atlikti propagandinį, agitacinį ir aiškinamąjį darbą žmonių tarpe.
Dažniausiai partizaninę veiklą ženklina kelios dešimtys aktvyvaus veiksmo veiksmažodžių. Išsiskiria kelios ryškesnės tokių veiksmažodžių grupės.
Slinkties, judėjimo veiksmažodžiai: ateiti, bėgti, nusigauti, supti, važiuoti
ir pan. Pvz.:
Kai pamatė, kad kaimą supa partizanai, jau buvo vėlu.
Kovimosi veiksmažodžiai: nukirsti, kovoti, numušti, užimti, likviduoti, sunaikinti, pakloti, apšaudyti, šaudyti(s), sušaudyti, užpulti ir pan. Pvz.:
Jas sugavo kelyje netoli tos vietos, kur šaudėsi partizanai su skrebais ir
kareiviais.
O partizanai toliau kovojo, tikėdamiesi, kad greitai išauš nepriklausomybė.
Įvairūs kiti aktyvaus veiksmo veiksmažodžiai: bausti, išduoti, perduoti,
kasti, naikinti, priešintis, sekti, susisiekti, užtverti ir pan. Pvz.:
1946 metais pradėjom leisti savo laikraštėlį „Lietuvos partizanas“26.
Ypač jiems kenkdavo saugumo informatoriai ir agentai bei sovietiniai aktyvistai, tad partizanai juos įspėdavo, bausdavo ir naikindavo.
Iliustracijose rečiau kalbama apie palyginti pasyvią partizanų veiklą27 (ji
neišreikšta konkrečiais aktyviais veiksmais). Tokią veiklą pirmiausia ženklina įvairūs kalbėjimo veiksmažodžiai: prabilo, kalbėjo, pasakojo, prisimena ir
pan. Pvz.:
O ir šiandien gyvenantis partizanas Juozas Jakavonis papasakojo, kaip, dar
vaikas būdamas, sugavo ant Merkio lyties plaukusią maldaknygę.
Kaip prisimena partizanas J. Kadžionis-Bėda, susidūrimai su stribais ir kareiviais tuo metu vykdavo dažnai.
26

27

Nuo 1945 m. pasipriešinimo spauda buvo leidžiama visoje Lietuvoje – kaimuose, miškuose, nuošaliose požeminėse slėptuvėse. Kiekviena apygarda turėjo bent po vieną periodinį leidinį. Buvo
leidžiama daugiau kaip 70 pavadinimų laikraščių (Gaškaitė 1997: 96; Vėliūtė 2009: 110).

Partizaninio judėjimo kontekste žodžių junginiai pasyvi veikla, pasyvus pasipriešinimas vartojami
sąlygiškai, nes būdvardis pasyvus savo pagrindine reikšme prieštarauja rezistencijos sąvokai. Taigi,
pasyvi veikla čia suprantama kaip išoriškai neišreikšta, vykstanti žmogaus viduje (plg. Gaškaitė,
Kuodytė, Kašėta, Ulevičius 1996: 9).
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Dalyje sakinių kalbama apie partizano viduje vykstančius veiksmus: manė,
mąstė, svajojo, tikėjosi, vylėsi ir pan. Pvz.:
Lietuva, apie kurią svajojo Lietuvos partizanai.
Partizanai puoselėjo idėją sujungti visą Lietuvą žūtbūtinei kovai.
Akivaizdu, kad tekstyne, kalbant apie partizaninę veiklą, vartojama daug
daugiau aktyvaus veiksmo veiksmažodžių. Būsenos, t. y. neaktyvaus santykio su veiksmu, veiksmažodžių vartojama palyginti mažai.
1.12.

Ryšys su aplinka ir artimaisiais

Dažniausiai ryšys su aplinka palaikomas per ryšininkus, pvz.:
Tauro apygardos partizanų padėjėja, ryšininkė ir rėmėja Ona Gogaitė-Marčiukė,
slėpusi partizanus, laidojusi nukautus.
Tekstyne minimi įvairūs kiti partizaninės veiklos rėmėjai (pavieniai asmenys,
bažnyčia ir kt.), pvz.:
Įsitikinę, kad partizanus remia Lietuvos žmonės, okupantai pradėjo masinius
trėmimus į Sibirą.
Lietuvos partizanus rėmė bažnyčia, todėl judėjimas buvo santykinai stipresnis.
Buvo paaukota 1700 dolerių Lietuvos partizanams remti, iš kurių 1000 dolerių paaukojo Rūta Sakienė, jos mirusio vyro Petro žuvusiam broliui partizanui
prisiminti.
Iliustracijose kalbama apie partizanų paliktus artimuosius, kuriuos jie bando
aplankyti gyvai ar bent mintimis: pirmiausia motinas, seseris, kiek rečiau kalbama apie tėvus, brolius, sūnus, dukteris, žmonas ir pan.28 Pvz.:
Tą patyrė ne viena partizano motina ar sesuo.
Partizano tėvai Jonas ir Marijona buvo ištremti į Sibirą kartu su sūnaus Stasio
žmona Gene.
Kitas, bene svarbiausias po motinos žmogus partizano gyvenime – sesė.
Į jų rankas buvo patekęs ir grįžęs iš kariuomenės atostogų partizano Katino (slapyvardis) brolis.
Užauginau partizano sūnų...
Nužudyto partizano dukrai palankų sprendimą trečiadienį paskelbė Lietuvos
apeliacinis teismas.
Vietoj savęs paprašė aprūpinti padirbtu pasu vieno partizano žmoną.
Rečiau minimi tolimesni giminės: svainis, dėdė ir pan. Pvz.:
28

Įdomu tai, kad ir partizanų dainose dažniausiai minima motina, sesuo ir mylimoji: 104 partizanų
dainose motina paminėta 112 kartų, mylimoji – 50 kartų, brolis – 47 kartus, sesuo – 32 kartus,
tėvas – 17 kartų, o žmona neminima nė karto (Vaštokas 1969: 6).
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Lietuvos savanorio Jurgio Naudžiaus anūkas Valdas Ščiglinskas su žmona Rima
ir sūneliais Edgaru ir Evaldu, partizano Dragūno svainis Alfonsas Sapijanskas, kiti
dalyviai, priklausantys Politinių kalinių ir tremtinių sąjungai.
Skrebai naktį nuvežė jį į Daumantų kaimą pas partizano dėdę ir palaidojo
darželyje.
1.13.

Kovos laikas ir vieta

Pats bendriausias laiko žymuo – daiktavardis pokaris, pvz.:
Prasidėjus atgimimui, likę gyvi pokario partizanai surinko kur pakliuvo užkastus savo draugų palaikus ir palaidojo Ariogalos kapinėse.
Minimi ir tikslūs kovos metai, mėnesiai, dienos, pvz.:
1944–1945 m. apygardos partizanai surengė daug kovinių operacijų, sunaikino
mažesnių miestelių sovietines įgulas ir administracines įstaigas.
Pirmojo pogromo metu, naktį iš birželio 25-osios į 26-ąją, lietuvių partizanai
likvidavo daugiau kaip 1500 žydų, padegė arba kitaip sunaikino keletą sinagogų ir
sudegino žydų kvartalą, kuriame buvo apie 60 namų.
Dažnai minimas paros laikas – rytas, vakaras, naktis, pvz.:
Auštant pamatė nuo miško bėgančius partizanus.
Vakare, visiškai sutemus, numetame kariškus rūbus, persirengiame partizanais
ir išeiname į kaimus.
Nakties metu prisėlinę partizanai „valdžios“ namą susprogdino.
Tipiška geografinė kovos vieta – miškas. Šią kovos vietą žymi prielinksnio į
junginiai ir daiktavardžių miškas, giria įvairios linksnių formos. Kovos vieta gali
būti abstrakti (tiesiog miškas ar giria), pvz.:
Tėvas tuoj po laidotuvių pasitraukė į mišką pas partizanus.
Abu stebėjo, kaip partizanai ramiai paliko mišką.
Gana dažnai nurodomas konkretus miškas, pvz.:
Kai iš Obelių krašto partizanai 1949 metais pasitraukė į Ignalinos miškus, Antanina palaikė ryšius per girininką Araminą.
Gyventojai, kurių teiraudavosi apie kažkur Lėno girios tankmėje apsistojusius
partizanus, traukė pečiais.
Buvo nurodyta susitikti su Šimonių girios partizanais, su Petro Masilionio („Napoleono“) būriu.
Pokario partizanai kovėsi ir uždarose erdvėse. Dažniausiai požeminės užmaskuotos partizanų slėptuvės vadinamos bunkeriais, pvz.:
Bunkeryje su jais buvo ir kiti partizanai: Juozas Žaržojus – Jazminas, Adelė Talutytė, Kazys Kniazys.
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Yra žinoma iš pačių čekistų dokumentų ar net kai kurių sovietinės istoriografijos
šaltinių, kad partizanai kartais įrengdavo dviejų aukštų bunkerius.
Kiek rečiau po žemėmis įrengta patalpa pasislėpti vadinama slėptuve, pvz.:
Nuo pat pradžių partizanai Sudeikių raiste, ant kalniuko (ta vieta vadinosi Savi
kalnai), turėjo išsikasę didelę, labai gerai įrengtą slėptuvę su gultais, patalyne.
Dalyje iliustracijų bunkerio vieta nenurodoma, pvz.:
Man atrodo, kad laisviausi buvo Lietuvos partizanai bunkeriuose.
Raguvoj yra dar gyvos ryšininkės, kurios matė, kaip iš bunkerio iškeltus partizanus istrebiteliai kankino.
Kai kuriuose sakiniuose randame informacijos, kad bunkeris įrengiamas
miške, raiste ir pan.29. Pvz.:
Bunkeris, kuriame Bronė Žemgulytė laikėsi su keliais kitais partizanais, slypėjo
įtarimo nekeliančioje žemoje vietoje Aisėnų miške, už poros kilometrų nuo Veiviržėnų – Priekulės kelio.
Iš iliustracijų sužinome, kad bunkeriai būdavo įrengiami ir sodybos teritorijoje (po virtuve, pirtimi, rūsyje ir pan.), pvz.:
Lygiai toks pats bunkeris buvo įrengtas po partizanams padėjusio žmogaus
pirtimi.
Čekistai vykdė „operaciją“: bandė paimti gyvus bunkeryje po virtuve esančius
partizanus.
1.14.

Mirtis

Partizanai – tragiško likimo žmonės. Istorikų teigimu, 1944–1953 m. Lietuvoje žuvo apie 20 tūkst. partizanų. Pagal 1945 m. statistiką, „kasdien Lietuvoje
žūdavo 27 laisvės kovotojai“ (Gaškaitė, Kuodytė, Kašėta, Ulevičius 1996: 352).
Tekstyne fiksuota daugybė sakinių, kuriuose kalbama apie laisvės kovotojų mirtį. Partizano mirtis gali būti visokia. Didžioji dalis partizanų žūva kovoje, pvz.:
Kautynėse žuvo vadas ir 22 partizanai.
Buvo nukautas apsaugos būrio partizanas Juozas Dirmeikis-Diemedis, o sužeistas partizanas Edvardas Barčas-Adzius paimtas į nelaisvę.
Kiti miršta nuo žaizdų, nunuodyti ir pan. Pvz.:
Buvo patyrusi ir kautynes, ir jaunų vyrų žūtį, ir bejėgiškumą, kai išdraskytais
plaučiais, sužaloti partizanai mirdavo be medicininės pagalbos: žaizdas tekdavo
perrišinėti be jokios narkozės, be nuskausminančių vaistų,
29

Išsamiai partizanų bunkeriai aprašomi Nijolės Gaškaitės knygoje (Gaškaitė 1997: 74–81).
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Antai Kupreliškio (Kupiškio rajonas) kunigas Antanas Valantinas MGB nurodymu pavaišino partizanus užnuodytu gėrimu – du iš jų žuvo, penki buvo suimti.
Nenorėdami pakliūti priešams ir išduoti savų, partizanai dažnai patys nusižudydavo30, pvz.:
Žmonės matė, kaip partizanas, visas aptekęs kraujais, atsiklaupė, persižegnojo ir,
pridėjęs prie galvos granatą, susisprogdino.
Apsuptyje nusišovė paskutinis Vytauto apygardos partizanas Antanas Kraujelis „Siaubūnas“, žuvo paskutinis Žemaičių apygardos partizanas Pranas Končius
„Adomas“.
Mirtinai sužeistieji prašo, kad juos nužudytų kovos draugai, pvz.:
Krauju užlietomis akimis merdintis partizanas pratarė: „Pribaik mane, broli“.
Mirtis – nuolatinė partizanų palydovė. Jie regi savo bendražygių žūtis, kartais
turi nužudyti mirtinai sužeistus draugus, kaunasi ir siunčia į aną pasaulį priešus, stipriai jaučia savo pačių laikinumą, nes žiūri mirčiai į akis kiekvieną dieną.
1.15.

Žūties laikas ir vieta

Tekstyno pavyzdžiuose labai dažnai nurodomas tikslus žūties laikas. Dažnai minimi tikslūs žūties metai, pvz.:
Manoma, kad paskutinis partizanas Vyčio apygardoje žuvo 1959 metais.
Tą pačią dieną Vyčio kryžiaus 2-ojo laipsnio ordinu buvo pagerbtas jo sūnus,
1948 metais žuvęs partizanas Algirdas Varkala.
Dalyje pavyzdžių nurodomi ne tik žūties metai, bet ir mėnuo, diena, pvz.:
1952 metų balandžio mėnesį žuvo paskutinieji Granito rajono partizanai.
Žuvo jis 1949 m. lapkričio 13 d. kartu su partizanais Jonu Dageliu-Gintaru ir
Danute Dovydėnaite iš Surdegio.
Labai dažnai žūties laikas susijęs su konkrečia vieta, pvz.:
Gražinos tėvelis partizanas Jonas Bunikis žuvo 1947-ųjų ankstyvą rugpjūčio
rytmetį prie Pypliškės kaimo gyventojo Antano Šmuilio sodybos.
Paskutinis kuopos partizanas Pranas Jurkėnas-Eimutis iš Dabužių apylinkės
Kirkų kaimo žuvo 1954-aisiais Gabrėnų miške.
Rečiau žūties laikas nurodomas ne taip konkrečiai – tiesiog pasakomas metų
laikas, pvz.:
Kitą vasarą Vešeikių miške buvo nušauti trys partizanai – Balys Putrimas, Sirutis iš Bikūnų kaimo ir Grigaliūnas iš Dovainių.
30

Morališkai tvirti partizanai, patekę į beviltišką padėtį, norėdami išvengti arešto ir kankinimų tardant, nedvejodami susisprogdindavo ar nusišaudavo. Žinoma daugiau kaip 500 tokių atvejų (LK
1996: 13; Anušauskas 2004: 251).
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Tekstyne daug iliustracijų, kuriose nurodoma labai tiksli žūties vieta: konkretus kaimas, valsčius, apylinkė, pvz.:
Kitas mano bendramokslis partizanas Petras Pociūnas žuvo 1947 m. kovo 4 d.
Masrónių kaime (Deltuvos vlsč.).
Ar galima suprasti, ką reiškė jos iškankintai sielai žinia apie antrojo sūnaus partizano, Jono, mirtį Raišupio kaime.
Mirties aplinkybės dažnai tikslinamos, pvz.:
Taip belaukdama gavau žinią, kad partizanas su trim kovos draugais žuvo
1946.06.13/14 Gediminaičiuose (Švėkšnos apyl.), eigulio Antano Norvilo sodyboje
išduoti.
1965 m. kovo 17 d. per kariuomenės operaciją, kuriai vadovavo KGB mjr. Nachmanas Dušanskis, Antano ir Onos Pinkevičių name nusišovė paskutinis Lietuvos
partizanas Antanas Kraujelis, prieš tai sunaikinęs dokumentus.
Kai matyti iš pavyzdžių, beveik visais atvejais, kalbant apie partizano žūtį,
akivaizdi konkretaus laiko ir konkrečios erdvės jungtis.
1.16.

Amžinojo poilsio vieta

1944–1945 m. nukautieji dažniausiai būdavo paliekami žūties vietose, tad artimiesiems pavykdavo juos slapčia palaidoti (Gaškaitė 1997: 49). Tekstyne rasta
ne viena iliustracija apie slapčia laidojamus partizanus, pvz.:
Nelygiose kautynėse abu partizanai žuvo ir ryšininkų slapta buvo palaidoti Putiliškių kapinaitėse.
Šiose kautynėse žuvę partizanai slapta palaidoti Lėno parapijos kapinėse.
Tačiau nepalyginamai daugiau sakinių, kuriuose minima, kad nukankinti
partizanų lavonai numetami miestelių turgaus aikštėse, ant grindinių, atremiami į pastatų sienas ir pan. Pvz.:
Nukautus partizanus tuomet atvežė į Varėną ir išmetė ant grindinio prie NKVD
būstinės.
Nukautuosius partizanus jie nuvežė į Kavarską, sustatė prie mūro, fotografavo,
tyčiojosi, spardė.
1945 metų pavasarį miestelio aikštėje pamačiau pirmuosius nužudytus partizanus.
Tai žiaurūs, bet gana įprasti to meto vaizdai. Norėdami įbauginti gyventojus,
enkavėdistai nukautuosius dažnai veždavo į miestelius ir guldydavo viešose vietose. Tokios akcijos oficialiai vadintos „atpažinimu“, tačiau iš tikrųjų jų tikslas
buvo paniekinti žuvusiuosius ir parodyti gyviesiems, koks likimas laukia visų,
pasirinkusių kovos kelią (Gaškaitė 1997: 50).
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Rasta pavyzdžių, kuriuose kalbama, kad lavonai paliekami pūti atvirose erd
vėse, o laidojami bet kur (grioviuose, žvyrduobėse, pelkėse, prie sodybų, miškuose ir pan.), pvz.:
Suprask, na ir kas, kad šimtus tūkstančių ištrėmė, įkalino, nužudė, na ir kas,
kad pilni pagrioviai partizanų kūnų...
Žuvusių partizanų kūnus nuvežė ir pametė Rokiškio aikštėje, o vėliau – sumetė
už miestelio griovyje.
Ne tik pridygo kryžių kapinėse, perlaidojus partizanų palaikus iš žvyrduobių,
griovių, šulinių, bet Lietuvos žemėje, kuri priglaudė daugiausia kūnų.
Šiandien partizanų krauju sulietos vietos ženklinamos kryžiais, atminimo
lentomis, paminklais ir pan., tačiau išniekinti lavonai dar gyvi senosios kartos
atmintyje.
1.17.

Partizaninės veiklos vertinimas ir ryšys su
dabartimi

Tekstyne randame ne vieną pavyzdį, kuriame bandoma vertinti anuometinę
partizanų veiklą, jų kovas, išdavystes ir pan. Pvz.:
Visaip apie mus, partizanus, šnekėjo.
Partizanų gretose pasitaikydavo nusikaltėlių, bet partizanai nebuvo nusikaltėliai.
O tada jau galima kalbėti apie konkrečius partizanus, partizanus ir ne partizanus, nelabai gerus partizanus ir visai blogus partizanus.
Kai kas jau anksčiau mūsų partizanus buvo sugrupavęs į kelias kategorijas. Viena – idealistai, kita – dėl susiklosčiusių aplinkybių priversti išeiti į mišką,
trečia – prisiplakėliai.
Didžiojoje dalyje iliustracijų kalbamą apie teigiamą partizanų vertinimą: jie
vadinami tautos didvyriais, herojais31, legendomis, jų kraujas laikomas garbingu,
šventu ir pan. Pvz.:
Tad ne veltui partiznai vadinami tautos didvyriais, herojais ir pan.
Lietuvos partizanų kova buvo herojiška, nes kautis, žinant, kad nelaimėsi ir žūsi – didžiausio didvyriškumo požymis.
Pokario dainose partizanai pabrėžtinai traktuojami kaip savo tėvynės patriotai,
jos žmonių gynėjai.
Net ir ši vieta paženklinta partizano krauju, gyvu ir šventu.
31

Ypač ryškus partizano kaip tautos didvyrio įvaizdis partizaninėse dainose ir poezijoje. Čia partizanai akivaizdžiai tapatinami su tradiciniais lietuvių folkloro ar istorijos herojais: jie kovoja ir miršta
kaip padavimų milžinai ar katalikų bažnyčios kankiniai (Vaštokas 1969: 2–3).
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Tačiau užsimenama, kad kartais partizanų veikla pervertinama arba tinkamai, objektyviai neįvertinama, pvz.:
Straipsnyje su primityviuoju patriotizmu siejami žmonės, kurie linkę idealizuoti
ir mitologizuoti pokario partizanų kovas.
Matyt, kažkam buvo ir tebėra paranku partizanus kompromituoti, kaltinti už
nebūtus dalykus.
Mums vėl kalamas į galvą tamsus partizano įvaizdis, – sakė Vytautas Kubilius.
Reikėjo griebtis šantažo, išdavysčių, reikėjo žūtbūtinai sukompromituoti partizanus žmonių akyse.
Pabrėžiama, kad partizaninę kovą palaikė daugybė žmonių, pvz.:
Kodėl apie stribus joks padorus žmogus nėra ištaręs gero žodžio; kodėl partizanus mylėjo, rėmė, slėpė, gydė beveik visi Lietuvos žmonės, žinoję, kas už tai gresia.
Kaimo žmonės mylėjo ir gerbė partizanus, juos rėmė ir globojo.
Kaip viena šeima gyvenom su partizanais.
Rasta keletas sakinių, kuriuose partizanų veikla vertinama neigiamai, pvz.:
Jūs į aukštybes keliate vadinamuosius partizanus, o juos reikėtų vadinti banditais...
Ir tie, kurie pretenduoja į „žymius rašytojus“, savo „dokumentinėse“ apybraižose
ar kitokiuose straipsniuose bei knygose visi kaip susitarę partizanus vaizduoja dvėseliena mintančiais šakalais, arba dar gražiau – tarybinių žmonių kraujo ištroškusiais ir rytmetį išnykstančiais vampyrais.
Rasta iliustracijų, kuriose kalbama apie partizanų nužudytus asmenis, represijas, neužmirštas kai kurių partizanų žiaurumas, nepagrįstas smurtas ir pan.,
taigi, nenutylimi ir nemalonūs faktai, nors kai kas buvo daroma ne pačių partizanų, o prisidengus jų vardu, pvz.:
Partizanų vykdytos egzekucijos prieš šios kategorijos asmenis buvo vertinamos
prieštaringai tarp pačių partizanų.
Maždaug nuo 1950 m. ir partizanai žudė civilius, stribų, išdavikų ar saugumiečių gimines, šaudė ištisas šeimas.
Šiandien turime dar likusių gyvų partizanų. Žvelgiant iš dabarties pozicijos,
jie vadinami buvusiais. Šių žmonių gyvenimai sieja praeitį ir dabartį, pvz.:
Vakar Krašto apsaugos ministerijos kieme šalies vadovas Valdas Adamkus buvusiems partizanams įteikė ordinus ir medalius.
Anais metais žilagalvis partizanas per Karių dieną pasakė: „NATO pasitikėk,
bet paraką laikyk sausą“.
Iš praeities į šiandieną tiltas tiesiamas per partizanų vaikus ir vaikaičius; taip
pat praeities ir dabarties ryšį palaiko partizanų svajonės, palikti atsiminimai,
pvz.:
S. Nefas kalbėjo apie partizanų kovas pabrėždamas, kad „svarbiausia, ką mes
šiandien turime – tai laisva Lietuva, apie kurią svajojo Lietuvos partizanai“.
Ir šituos partizanų atsiminimus ar labai skaitys jaunimas, šiandieniniai mokiniai?
Straipsniai / Articles

201

AURELIJA GRITĖNIENĖ

Žuvusių partizanų atminimas įamžinamas paminklais, kryžiais, atminimo
lentomis, pasodintais medžiais ir kt. Pvz.:
Įvairiose Lietuvos vietose kyla kryžiai ir paminklai partizanams, kritusiems už
Tėvynės laisvę.
Pasodinti ir proginiai, vardiniai medeliai partizanui Juozui Lukšai-Daumantui,
sausio 13-osios aukoms Vilniuje, berželis - poetui Pauliui Širviui.
Dabar jo pavardė įamžinta Garliavos seniūnijos Jonučių kapinėse partizanams skirtoje steloje, kartu su Broniaus Daugėlos-Dragūno ir Albino
Kamarausko-Savanorio.
Keturiose granito plokštėse iškalti užrašai, skirti Lietuvos partizanams, politiniams kaliniams, tremtiniams, išeiviams.
Jų atminimui kuriamos dainos, eilėraščiai, filmai, televizijos laidos, dokumentinės apybraižos, sudaromi nuotraukų albumai, skelbiami jų atsiminimai,
apie partizanus rašomi straipsniai, knygos, partizanų vardais pavadinamos gat
vės ir kt. Pvz.:
Dažnai buvo apdainuojami žuvę partizanai.
Ar galima sukurti apie partizanus bestselerį?
O labiausiai dėkoju už nuolat skelbiamus straipsnius apie mūsų brangius partizanus ir jų nuotraukas.
Tu vaidinai vieną iš brolių Lukšų savo mokytojo filme apie partizanus „Vienui
vieni”.
Lukšos-Daumanto, S. Staniškio-Lito, J. Misiūno-Žalio Velnio ir kitų partizanų
vardais pavadintos gatvės.
Už mirusius partizanus aukojamos šventosios mišios, jiems pagerbti rengiami
įvairūs renginiai, pvz.:
Čiobiškio bažnyčioje už partizanus buvo aukojamos šv. Mišios.
Čia, drauge su partizanų kovų veteranais, lauko kariuomenės ir savanorių rikiuotė tylos minute pagerbė mūšyje žuvusius partizanus.
Taigi partizaninė veikla publicistikoje dažniausiai vertinama teigiamai, pakylėtai, tačiau nenutylima ir apie partizanų vykdytas žiaurias egzekucijas. Laisvės
kovų dalyvių atminimas, jų veikla šiandienos visuomenėje įamžinami įvairiais
atminimo ženklais (kryžiais, paminklais, leidžiant knygas ir pan.).
2.

ABSTRAKTI, NEIDENTIFIKUOTA
ASMENYBĖ

Tokį asmenybės statusą žymi būdvardis nežinomas, priešdėlinis neveikiamosios rūšies dalyvis neatpažintas, veiksmažodžiai nežinau, neatsimenu, pamiršau ir
pan. Pvz.:
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Tas nežinomas partizanas buvo palaidotas viename kape prie kapinių tvoros su
A. Stasiulioniu.
Židžiūnas Aleksandras, Živatauskas Antanas, Žižiūnas Kazys, Žukauskas Juozas, Žukauskas Zigmas, Žurevičius Juozas ir penki neatpažinti partizanai.
Kitas partizanas, pavardę pamiršau, užšoko ant aukšto ir pro langą pabėgo.
Kiek kitokią reikšmę turi žodžių junginys nepažįstamas partizanas. Nepažįstamas – tai konkrečiam asmeniui nežinomas, nematytas, dar nepatikrintas
žmogus, su kuriuo nepalaikoma pažintis, tačiau kitiems asmenims jis galbūt žinomas, savas. DLKT iliustracijos rodo, kad su nepažįstamais partizanais, kol jie
nepatikrinti, reikia elgtis atsargiai, pvz.:
Greičiau perspėkit patikimus gyventojus ir ryšininkus, kad į jokias kalbas nesileistų su nepažįstamais partizanais.
Tą patį vakarą parašėme pluoštą atsišaukimų, informuodami gyventojus, kaip
elgtis su užėjusiais nepažįstamais partizanais.
3.

NETIKRAS PARTIZANAS

Publicistikos tekstuose ne kartą užsimenama apie sunkią partizano dalią,
partizanų kančias, įvairius išbandymus ir pan. Pvz.:
Kalbėdavo apie tai, kas mūsų visų laukia, apie sunkias gainiojamo, šaudomo
partizano dienas.
Partizanams tada buvo sunkus metas, jų pėdomis visą laiką sekė kareiviai, stribai ir visokie šnipai.
Akivaizdu, kad partizanu ne kiekvienas galėjo būti. Partizano statuso prob
lema keliama įvairiais aspektais, pvz.:
Juk nemažai žmonių miške buvo be priesaikos. O jeigu be priesaikos – negali teigti, jog buvai partizanas.
Ar negali partizanais vadintis ir tie, kurie priėmė tą priesaiką, bet „legalizavosi“?32
Tipiškas, įprastas, turintis visus prototipui būdingus bruožus ir iš to visų atpažįstamas (t. y. davęs vadovybei nustatyto turinio priesaiką, dėvintis uniformą
ir pan.) – tikras partizanas, pvz.:
Ryšininkas, manydamas, kad turi reikalą su tikrais partizanais, pranešė apie
desantą.
32

1945 m. okupacinė valdžia kreipėsi į tautą, ragindama besislapstančiuosius legalizuotis. Iš viso
1944–1953 m. Lietuvoje legalizavosi apie 25 tūkst. ginkluoto pogrindžio dalyvių. 1952 m. iš jų
liko gyvi tik keli tūkstančiai. Kiti buvo suimti arba, neištvėrę persekiojimų ir nenorėdami išduoti
kitų, grįžo į mišką ir žuvo (Kašėta 1995: 70; Vėliūtė 2009: 21).
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Daug žalos rezistencinėms organizacijoms padarė ir „vidaus agentai“, kurie tiesiogiai padėjo agentams smogikams naikinti tikruosius partizanus.
Jo priešprieša – netikras partizanas. Netikro partizano figūra yra daugiaplanė.
Buvo nemažai partizanų rėmėjų, kurie neturėjo tikro partizano statuso. Tokią
ikipartizaninę būseną, palyginti pasyvią kovą dažniausiai žymi tikslinamosios
dalelytės dar, beveik ir jungtukas kaip, pvz.:
Adoliukas dar ne partizanas – jam tik šešiolika, tačiau nepamainomas ryšininkas ir už partizanus mirti pasiryžęs.
Tačiau susitikti teko, tik Andrius jau buvo mokytas, kur kas atsargesnis, nors po
pirmojo krikšto ir jautėsi beveik tikras partizanas.
Šį „vaidmenį“ atlieka rastoji uniforma, kuri reiškia: jis pats dabar bus kaip partizanas, galės eiti ten, kur kariauja partizanai, galės nugalėti priešus, atlyginti už
tėvų žūtį.
Ne visai aiškų statusą (tam tikrą žmogaus pasidalijimą, dar neįsisąmonintą
tapatybę) žymi žodžių junginiai su prieveiksmiu pusiau, pvz.:
Tik dabar pusiau partizanas pastebėjo kruviną stribuko nykštį ir salvijomis pražydusį sniegą po stribuko kojomis.
Mūsų būrelyje buvo radęs prieglobstį vienas toks pusiau partizanas, pusiau laisvas pilietis.
Pats akivaizdžiausias, tipiškiausias netikras partizanas – tai tariamas partizanas. Šiuo atributiniu junginiu įvardijamas asmuo, siekiantis apsimesti partizanu, persirengti jo uniforma, pelnyti kitų pasitikėjimą33. Tariamas – tai netik
ras, realiai neegzistuojantis, menamas partizanas, pvz.:
Tariamieji partizanai išbėgioja, o vėliau šis gyventojas areštuojamas už partizanų rėmimą.
Tariamieji partizanai – tai dažniausiai partizanais persirengę MGB smogikai,
stribai, vaikščiodavę „pas gyventojus juos terorizuodami, gąsdindami, ieškodami ryšių su tikraisiais partizanais“ (Gaškaitė 1997: 7). Ypač dažnai netikro,
tariamo partizano statusą žymi įvairūs veiksmažodžiai ir jų formos: dangstytis,
maskuotis, apsimesti, apsirengti, persirengti, prisistatyti, pasivadinti ir kt. Pvz.:
Žmonės neskiria dabar tų, kurie partizanais apsimetę plėšė ir žudė, krovėsi turtus.
Aš negaliu pakęsti plėšikų, juo labiau besimaskuojančių partizanais.
Kažin kokie neaiškūs vyrai iš miško atėję prisistatė kaip partizanai, bet aš abejoju, ar jie turi kokį ryšį su partizanais.
Pasisavinta tapatybė atpažįstama ir iš žodžių junginio partizanų vardu,
pvz.:
Žinom, ne vienus namus partizanų vardu apiplėšė.
33

Plg. LKŽe 12 veiksmažodžio tarti reikšmę „dėtis, apsimesti“.
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Siautėjo ir tikri plėšikai, kurie įsisegdavo į kepures Vyčio ženklus ir žudydavo
partizanų vardu.
Netikrumo, abejotinos tapatybės žymuo – kabutės, pvz.:
Rytojaus dieną „partizanus“ užpuolė rusų garnizonas, ir „tėvukas“ vėl atsidūrė
čekistų naguose.
Paskui kareivius iš kaimo dingo ir „partizanai“.
Partizano statusas prarandamas išdavus saviškius (kitus partizanus) ir perėjus į priešų pusę. Tokie asmenys vadinami buvusiais, parsidavusiais, užverbuotais partizanais ir pan. Pvz.:
Juos bunkeryje išdavė buvęs partizanas Šiaučiulis.
Buvo prisimintos Adolfo Baublio-Merkio būrio žūties aplinkybės: partizanus išdavė ryšininkas, vėliau paaiškėjo, kad stribų užverbuotas.
Vartojami ir stipresnę konotaciją turintys daiktavardžiai išdavikas, niekšas,
parsidavėlis, pvz.:
Partizanus išdavė niekšas, slapyvardžiu „Maskva“.
Bet granata nesprogo, ir Aukštaitijos partizanų vadas tapo išdaviku.
Nurodomos ir objektyvios išdavysčių priežastys (partizanai sutinka legalizuotis, tampa NKVD agentais ir pan.), pvz.:
Žinojom, kad buvęs partizanas Blažūnas, kai legalizavosi, buvo užverbuotas ir
pradėjo dirbti saugume.
Po karo palaikus tyrinėjo teismo medicinos specialistas Juozas Markulis34, kuris
buvo ir NKVD agentas, išdavęs partizanus.

IŠVADOS
Išanalizavus apie 7500 tekstyno sakinių, kuriuose kalbama apie pokario Lietuvos partizanus, galima suformuluoti kognityvinę partizano apibrėžtį. Partizano tapatybė tekstyne nevienalytė. Publicistiniame diskurse partizanas suvokiamas trejopai: 1) kaip konkretus, tiksliai įvardytas asmuo; 2) kaip abstrakti,
neidentifikuota figūra; 3) kaip netikra, sufalsifikuota tapatybė. Jei kalbame apie
konkrečią, aiškiai įvardytą tapatybę, partizaną apibrėžiame taip: Lietuvos partizanas – pokario Lietuvoje 1944–1953 m. vykusios partizaninės kovos prieš
Sovietų Sąjungos valdžią dalyvis, kurio žinomas tikslus vardas, pavardė, slapyvardis, gimimo metai (amžius) ir vieta, taip pat žinomas jo partizanavimo laikas,
34

Juozas Albinas Markulis-Erelis, tapęs MGB agentu (turėjęs Erelio, Ąžuolo, Noreikos agentūrinius
slapyvardžius), išdavė apie porą šimtų partizanų. Vien 1947–1948 m. su jo ir kitų agentų išduotais
fiktyviais pažymėtais pasais legalizavosi ir vėliau buvo suimti 13 partizanų judėjimo vadų (Vėliūtė
2009: 54).
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kovos, žūties ir palaidojimo vieta, laikas ir aplinkybės, šeimyninis ir socialinis
statusas, įvardytos užimamos pareigos, priklausymas konkrečiai apygardai, būriui, kuopai, rinktinei arba etnografiniam regionui, valsčiui, apylinkei, rajonui,
miesteliui ar kaimui; partizanas dažniausiai yra ginkluotas, uniformuotas, davęs priesaiką, pasižymintis tam tikrais būdo ir išorės bruožais, paprastai palaikantis ryšį su aplinka per ryšininkus. Praeities ir dabarties ryšys palaikomas per
likusius gyvus partizanus arba per partizanų svajones, paliktus atsiminimus ir
per mirusių partizanų vaikus, vaikaičius. Jų atminimas šiandien įamžinamas
paminklais, kryžiais, atminimo akmenimis, apie partizanus kuriami filmai, knygos, televizijos laidos ir t. t. Jų veikla vertinama nevienareikšmiškai. Didžiojoje dalyje iliustracijų kalbama apie teigiamą partizanų vertinimą: jie vadinami
tautos didvyriais, herojais, legendomis, jų kraujas laikomas šventu, tačiau yra
ne vienas sakinys, kuriame kalbama apie partizanų įvykdytas žmogžudystes, jų
žiaurumus ir pan. Tai tipiškiausi, prototipiniai koncepto požymiai.
Neidentifikuotas partizanas – tai nežinomas, nepažįstamas, neatpažintas, pamirštas arba įslaptintas asmuo, be konkretaus vardo, pavardės.
Kaip netikras partizanas įvardijamas asmuo, kuris yra: 1) ikipartizaninės būsenos (dar ne partizanas, beveik partizanas, kaip partizanas); 2) pusiau partizanas (iki galo neįsisąmoninta tapatybė); 3) tariamas partizanas (apsimetęs, persirengęs, užsimaskavęs, pasivadinęs, prisistatęs partizanu ir pan.).
Išanalizuota tekstyno medžiaga leidžia teigti, kad XX a. pabaigoje pokario
partizanas lietuvio sąmonėje gana dažnai suvokiamas romantizuotai, idealizuotai, netgi mitologizuotai, kaip tam tikras sektinas modelis, pasigėrėtinas tragiškos lemties piliečio (kario) idealas. Partizano figūra šių dienų kontekste iškyla
kaip tam tikras įkvėpimo šaltinis valstybės kūrėjams ir eiliniams jos piliečiams.
Tai liudija ir patys naujausi publicistikos tekstai, pvz.:
Vanago likimas, o ir visa partizanų kova rodo, kaip glaudžiai didvyriškumas čia
buvo susipynęs su tragizmu. Kuo ryškesnė saulė, tuo tamsesni šešėliai, todėl ir partizanų heroizmą, pasiaukojimą neišvengiamai lydėjo baisios išdavystės, melas, kančios (delfi.lt; 2018 05 14).
Adolfas Ramanauskas-Vanagas jau nėra vien mūsų nacionalinis herojus, tarptautinė bendruomenė irgi pamažu (pri)pažįsta jį kaip ypatingą asmenį, sykiu pripažindama ir viso Lietuvos partizanų pasipriešinimo ypatingumą (delfi.lt; 2018 05
14).
Tačiau būtina pabrėžti, kad tokį partizano vaizdinį galime sudėlioti remdamiesi tik XX a. pabaigos publicistikos tekstais. Visai kitoks partizano paveikslas turėtų iškilti XX a. 6–8 dešimtečio publicistikoje, nes šios figūros vertinimas ir jos vaizdas žmonių sąmonėje labai priklauso nuo politinio bei istorinio
konteksto.
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The Partisan of Postwar Lithuania
in the Discourse of Opinion Journalism
SUMM ARY
Following the methodology of conceptual analysis elaborated by the Lublin ethnolinguistic school, the article attempts to find out how the Lithuanian partisan is conceptualised
and categorised in the discourse of opinion journalism and what its cognitive definition is.
The advanced search in the texts of opinion journalism of the Corpus of Contemporary Lithuanian Language found approximately 7,500 sentences on postwar Lithuanian partisans. By
strictly adhering to the chosen methodology, the conceptual analysis should be performed
on the basis of three types of data: language system, questionnaires, and texts. The present
article focuses on the data of contemporary texts of opinion journalism only. Hence, it is
important to underline that the cognitive definition of the partisan proposed in the article
is not absolute and finite; it is based on the findings of the textual analysis of one type only.
This definition should be supplemented in the future after studying systemic, fiction and
questionnaire based data. Scholars have not yet been drawn to study the image of the partisan in the Lithuanian language and our worldviews; therefore, it is meaningful to formulate the concept of the PARTISAN on the basis of the analysis of opinion journalism texts;
it is interesting to see how our consciousness perceives the postwar partisan today and how
much the formation of this concept is determined by a historical, political and ideological
context.
The semantic analysis of the data made it clear that the identity of the partisan in not
uniform in the corpus. The perception of the partisan in the discourse of opinion journalism is three-fold: 1) as a particular, explicitly and accurately specified person; 2) as an abstract, unidentified figure; 3) as an unreal, falsified identity. As regards a particular, explicitly specified identity, the following cognitive definition of the partisan can be proposed: A
Lithuanian partisan is a participant of the guerilla warfare against the regime of the Soviet
Union, which took place in postwar Lithuania in 1944–1953, with a known name, surname
and nickname, year of birth (age) and place of birth, the period of involvement in the guerilla warfare, the place, time and circumstances of fight, death and burial, marital and social status, the posts taken, the belonging to a specific military district, platoon, company,
brigade or ethnographic region, rural district, countryside district, district, town or village; a partisan is usually armed, uniformed, having made an oath, characterised by certain
character traits and external features and usually maintaining a contact with the environment through supporters. The connection between the past and the present is maintained
through surviving partisans or through partisans’ dreams, memoirs as well as the children
and grandchildren of the perished partisans. Today, their memory is honoured through
monuments, crosses, commemorative stones, films, books, television broadcasts about partisans, etc. The evaluation of their activities is rather ambiguous. Most of the illustrations
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speak about their positive evaluation: they are referred to as the heroes and legends of the
nation; their blood is considered sacred, etc.; however, quite a number of sentences also
speak about the murders, atrocities, etc. committed by partisans.
An unidentified partisan means an unknown, unfamiliar, unrecognised, forgotten or
concealed person without a specific name and surname.
An unreal partisan implies a person who is: 1) in the pre-partisan state (not yet a partisan, almost a partisan, like a partisan); 2) half-partisan (the identity is not realised to the
full); 3) an alleged partisan (pretended, disguised, camouflaged, calling oneself a partisan,
introducing oneself as a partisan, etc.).
The material of the corpus analysed in the study leads to the conclusion that at the end
of the 20th century the postwar partisan often takes the form of a romanticised, idealised,
even mythologised, figure, as a certain role model to be followed, as an ideal citizen (warrior) of tragic fate in the Lithuanian consciousness. In today’s context the partisan figure
emerges as a peculiar source of inspiration for the builders of the state and its common
citizens.
It should nevertheless be noted that such an image of the partisan is prompted by the
texts of opinion journalism of the late 20th century only. The analysis of the opinion journalism of the 1950s–1970s would bring up an absolutely different definition of the partisan,
because the evaluation and image of this figure in people’s consciousness is highly depen
dent on the political and historical context.
Įteikta 2018 m. rugsėjo 19 d.
AUR ELI JA GR ITĖNIENĖ
Lietuvių kalbos institutas
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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 : toponimika, antroponimika.

LIETUVIŲ VIETOVARDŽIŲ SU
ŠAKNIMI GAL- (< LIET. GÃLAS
‘PABAIGA, KRAŠTAS’)
DARYBOS YPATYBĖS
Peculiarities of Formation of Lithuanian
Toponyms with Root Gal(< Lith. gãlas ‘end, edge’)
A NOTACI JA
Toponimai, kilę iš liet. gãlas ‘pabaiga, kraštas’, sudaro labai didelę kilminę grupę, pasižymi darybos įvairove, ypatinga sudurtinių ir sudėtinių darinių gausa. Straipsnyje analizuojami jų derivacijos būdai kreipiant dėmesį į darybos tipų produktyvumą, pamatinių
žodžių morfologinį statusą ir darybos reikšmę. Remiantis tradiciniu gramatinių resp. sintaksinių ryšių aprašu, aptariami sudurtinių vietovardžių ir vietovardžiais einančių prielinksninių konstrukcijų gramatiniai santykiai ir žodžių junginius sudarančių sudėtinių vietovardžių
dėmenų sintaksiniai ryšiai.
ES M IN I A I Ž O DŽI A I : vietovardžių daryba, vietovardžiai su šaknimi gal-, sudurtinių ir sudėtinių vietovardžių dėmenų gramatiniai ryšiai.
A N NOTAT ION
The toponyms deriving from Lith. gãlas ‘end, edge’ constitute a very large etymological
group and demonstrate varied formation patterns as well as a special diversity of compound
and composite formations. The article addresses their derivational patterns with a focus
on the productivity of formation types, the morphological status of base words, and the
meaning of formation. By referring to the traditional description of grammatical/syntactical relations, the article discusses the grammatical relations of compound toponyms and
the prepositional constructions used as toponyms as well as the syntactical relations of the
components of the composite toponyms comprising word-phrases.
K E Y WOR DS : formation of toponyms, toponyms with the root gal-, grammatical
relations of components of compound and composite toponyms.
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1. Trečiajame Lietuvos vietovardžių žodyno tome (G–H, žr. LVŽ III) vietovardžiai, kilę iš liet. gãlas ‘vieta, kur baigiasi koks ilgesnis daiktas; daikto kraštinė
dalis (pradžia, pabaiga); kraštas, siena; riba’ ir kitų bendrašaknių panašios reikšmės žodžių, sudaro didžiausią straipsnį (kilminį lizdą), kuris užima net 15 puslapių1. Šios šaknies vietovardžių gausu ir kitose baltų kalbose, plg. lat. vv. Gals,
Galaberži, Gala-dzelme ir kt. (Endzelīns 1956: 292–294), pr. vv. Galindo (Būga 1961: 117; Топоров 1979: 143; Vanagas 1980: 20), Galanten (Gerulis 1922:
35), *Gal-ings (Pospiszylowa 1990: 243), Galitten, Gallingen (Blažienė 2005: 59),
Oderio baseino vandenvardį Galina (Орел 1997: 336). Toponimai su gal- išsiskiria darybos įvairove, ypatinga sudurtinių ir sudėtinių darinių gausa, todėl šio
straipsnio tikslas – išnagrinėti jų derivacijos būdus darybos tipų produktyvumo,
pamatinių žodžių morfologinio statuso ir darybos reikšmės požiūriu, remiantis
tradiciniu gramatinių resp. sintaksinių ryšių aprašu aptarti sudurtinių vietovardžių ir vietovardžiais einančių prielinksninių konstrukcijų gramatinius santykius ir žodžių junginius sudarančių sudėtinių vietovardžių dėmenų sintaksinius
ryšius2.
Apie iš dviejų (ar iš kelių) žodžių sudėtų toponimų dėmenų sintaksinius ryšius rašyta labai nedaug ir tik prabėgomis. Bronio Savukyno sudėtinių vandenvardžių analizei skirtose publikacijose pastebima, kad kilmininkinių vietovardžių pirmaisiais komponentais eina nederinamasis pažyminys (Savukynas 1963:
237–238) ir kad sudėtinius vandenvardžius geriau klasifikuoti dėmenų sintaksinių ryšių pagrindu – į derinamuosius ir nederinamuosius, arba kilmininkinius
(Savukynas 1971: 167). Analizuodama sudėtinius Marijampolės apskrities helonimus tokį sudėtinių vietovardžių klasifikavimą argumentuotu laiko ir Dalia
Sviderskienė (2017: 80–81). Aleksandro Vanago upių ir ežerų vardų darybos
tiriamajame darbe paminima, jog abu kilmininkinių hidronimų žodžiai sudaro vieną sintaksinį junginį, atliekantį vietovardžio funkcijas, o visų sudėtinių
ir daugumos sudurtinių hidronimų pirmasis komponentas apibrėžia (determinuoja) antrąjį (Vanagas 1970: 273–274)3. Pristatant sudėtinių oikonimų tyrimo
1

Straipsnyje nenagrinėjami priešdėliniai gal- šaknies vietovardžiai, be to, analizuojami tik tie sudurtiniai ir sudėtiniai vietovardžiai, kuriuose šaknis gal- eina pirmuoju dėmeniu. Priešdėliniai ir
antrąjį dėmenį gal- turintys vietovardžiai yra pasklidę po daugelį pagal pirmuosius dėmenis sudarytų Lietuvos vietovardžių žodyno lizdų (ir tomų), todėl apie jų sutelkimą ir tyrimą bus galima
kalbėti tik išleidus visą žodyną.

2

Kai kuriuose naujesniuose sintaksės darbuose skiriami sintaksiniai ir morfosintaksiniai ryšiai (plg.
Holvoet 2009).

3

Analizuodamas sudėtinių vietovardžių darybą, Aleksandras Vanagas pirmenybę teikė klasifikacijai, pagrįstai dėmenų morfologiniu statusu: tirdamas sudėtinių hidronimų derivaciją skirstė juos į
kilmininkinius (genityvinius) ir kvalifikacinius, o to paties darybos būdo oronimus – į kilmininkinius ir nominatyvinius (kvalifikacinius) (Vanagas 1970: 258, 273; 1973: 213, 214).
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rezultatus pabrėžiama, kad gramatiniu sintaksiniu požiūriu tiek kilmininkiniai,
tiek kvalifikaciniai šios klasės vardai yra vienodi, nes pirmasis jų komponentas,
arba dėmuo, apibrėžia, patikslina antrąjį (Razmukaitė 2003: 63). Taigi, analizuojant vietovardžių su gal- darybą, be kita ko, norima daugiau dėmesio skirti
gausios sudėtinių toponimų grupės dėmenų sintaksiniams ryšiams aptarti, tikintis, kad šie duomenys papildys lietuvių kalbos žodžių junginių sintaksinio
aprašo turinį.
2. Pagal darybos būdą šaknies gal- lizde esantys vietovardžiai klasifikuotini kaip pirminiai, vediniai (derivatai), sudurtiniai (kompozitai) ir sudėtiniai.
Absoliučią daugumą pirminių toponimų sudaro pluralia tantum vietovardžiai
Gala. Pažymėtina ypatinga pliuralizacijos būdu atsiradusių toponimų denotatų
įvairovė: daugeliu atvejų Gala yra agronimai (arimų, dirvų, dirvonų, ganyklų,
laukų, pievų, rėžių vardai), tačiau pasitaiko ir oikonimų (kaimų, jų dalių, palivarkų vardai), drimonimų (miškų, krūmų vardai), helonimų (balų, raistų vardai). Iš viso užfiksuota apie 300 tokių vietovardžių: Gala ar. Aukšt, dr. Sld, k.
Blnk, Kzt, Rim, k. (Ringalių) dalis Lm, k. (Šadžiūnų) dalis Lp, l. Dbn, pv. Ms ir
kt. Tokie toponimai neabejotinai sudaryti ne tik iš liet. gãlas ‘vieta, kur baigiasi
koks ilgesnis daiktas; daikto kraštinė dalis (pradžia, pabaiga); kraštas, siena; ribaʼ
daugiskaitos, bet ir iš liet. daugiskaitinio apeliatyvo gala ‘galulaukėʼ. Tuo galima paaiškinti ir agronimų gausą: manytina, kad daugelis iš jų reiškia apibrėžtos
vietos santykius: įvardija laukų galuose esančius objektus. Žymiai mažiau (apie
20) yra pirminių vietą reiškiančių vietovardžių, sudarytų iš liet. gãlas vienaskaitos formos: Gãlas ar. Gdr, Ssk, b. Pš, Vln, ež. Bsg, gn. Zp, k. Rud, k. (Leipuškės) dalis Ml, k. (Peršėkininkų) dalis Mrs ir kt. Raritetiniais pirminiais vv. su
gal- laikytini lokatyviniai vietų vardai Galuõs krm. Ktk, Galuosè b. Stk, sudaryti iš liet. gãlas daugiskaitos lokatyvo formos arba liet. gala ‘galulaukėʼ lokatyvo
formos – sutrumpintos galuõs ir pilnosios galuosè. Toks nominacijos būdas pasitaiko tik (top)onimijoje.
3. Galūnės vediniu galima laikyti vieną oikonimą Gal-ia vs. Nmč (: gãlas),
nors, kita vertus, jis gali būti plurale tantum tipo antropooikonimas, plg. liet.
pvd. Galỹs, Gãlius (LPDB).
4. Priesaginiai vietovardžiai pagal darybos kategorijas skirstytini į vedinius,
sudarytus pagal deminutyvų, ypatybės turėtojų pavadinimų (nomina attributiva)
ir vietų pavadinimų (nomina loci) darybos analogiją.
Daugiausia deminutyvinių vietovardžių sudaryta su priesagomis -elis ir
-eliai – atitinkamai 12 ir 11: Gal-ẽliai k. Rz, Vžns, k. (Juškėnų) dalis Sdk, krm.,
mš. Lks, pv. Bt ir kt., Gal-ẽlis gn. Mrk, gn. dalis Sd, k. (Sausininkų) dalis Brt,
k. (Krekštėnų) dalis Krok, k. (Griežpelkių) dalis Lksr ir kt. Priesagų -aitė, -aitės, -aliai, -iukas, -elė, -elės, -učiai, -ukai, -utė, -utis vedinių pasitaiko po kelis
ar po vieną: Gal-aitė pv. Lbv, Gal-aitės pv. Lzd, Gãl-aitis vs. Pp, Gal-ãliai k.
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(Grūšlaukės, Lazdininkų, Vaineikių Medsėdžių) dalys Dr, vs. Antk, Gal-ẽlė b.
Rz, Gal-ẽlės vt. miške Ppl, Gal-iùkas l. Upn, Ut, sklp. Dglšk, Gal-učiai k. (Ragiškės) dalis Lkš, Gal-ùkai ar. Dg, Gal-ùtė pv. Vrdv, Gal-ùtis rst. KzR.
Pagal ypatybės turėtojų pavadinimų darybos analogiją sudarytiems vietovardžiams daugiausia būdingos iš *-no-4 kilusios priesagos. Daugiausia yra priesagų
-inė ir -inės vedinių – atitinkamai apie 150 ir 100: Gal-nė ar. An, b. Antz, dr.
Šln, gn. Str, up. Brž, Dv, vs. Avž ir kt., Gal-nės k. (Svilių) dalis Jsv, k. (Purp
lių) dalis Mrk, k. (Kazimieravo) dalis Pv, k. (Stungių) dalis Žg, 2 kln. Dgč, mš.
DglšN, rst. Trgn, rž. Vb, stv. Snt, vs. Btr ir kt. Kiek mažiau vietovardžių sudaryta su priesagomis -inis ir -iniai – 75 ir 110: Gal-niai ar. Bb, dr. Mlt, kln.
Skp, krm. Aln, rž. Ad, sklp. dalys Trgn, sod. Ign ir kt., Gal-inia k. (Birbiliškės)
dalis Vl, Gal-nis a. Rz, grv. Brž, kl. Ign, l. Pnd, mš. Rd, up. Jnš, Mrj, Srd, vs.
Jon, Upn ir kt. Čia minėtini ir priesagų -aunė, -ina derivatai: Gal-aũnė5 krtm.
Vl, Gal-inà k., vs. Vrdv. Šiai darybos kategorijai dar galima priskirti po vieną
priesagų -iškės ir -uosnė vedinį: Gãl-iškės gn., gn. dalis Kltn, Gal-uõsnė kln.,
krm., plk., sln. Čb. Vediniai su slaviškomis priesagomis, matyt, taip pat reiškia
ypatybę: Gal-énka l. Krk, Gal-iáukos pv. Ml, Gal-ierka sod. Kdn, Gal-nka ež.
Dbg, k. (Skaisterių) dalis Mck, rst. Čb, Gal-inka ar., pv. Msn, Gal-nkė b. Užp,
Gal-oškė dr. Varn.
Iš vietų pavadinimų darybos kategorijai priskirtinų toponimų kiek dažnesni
priesagos -ynė vediniai (7 vv.): Gal-ỹnė dr. Lkm, krm. Stč, l. Ars, Bt, pv. Lkm,
Gal-ỹnė (var. Pelnė) dv. Krkn, Gal-ỹnė (var. Pempỹnės) l. Užv. Šiai kategorijai
priklauso ir pavieniai -ava, -ija, -ijos, -yna, -ynas derivatai: Gal-avà drp., gn.,
l. Varn, Gal-ijà pv. Trg, Gal-ijos ar., pv. NmŽ, Gal-ýna ‖ Gal-ýnas ar., b., ln.,
mš., pv., vt. upėje (Šešuvyje) Bt. Tokio tipo dariniai istoriškai laikomi sukonk
retėjusiais, t. y. vietos reikšmę įgijusiais, kuopiniais pavadinimais (Ambrazas
2000: 51, 54).
5. Dauguma sudurtinių vietovardžių su pirmuoju dėmeniu gal- yra daiktavardiniai determinatyviniai. Jų didžioji dalis priskirtina gana nedidelei grupei lietuvių kalbos determinatyvinių dūrinių, kurių antrasis dėmuo apibrėžia
pirmąjį, nurodo jo vietą arba (kai vietovardžiai yra metaforiniai) priklausomybę6. Tokių dūrinių darybos modeliai gausūs ir labai įvairūs. Tai sietina su faktu,
kad ir tarp bendrinių iš dviejų daiktavardžių sudarytų sudurtinių žodžių, kurių
4
5
6

Dėl priesagų kilmės žr. Ambrazas 2000: 144–147.

Plg. ypatybės turėtojų pavadinimams priskiriamą apeliatyvą gẽležaunės (Ambrazas 2000: 161).

Tiriant lietuvių sudurtinius vietovardžius paprastai pabrėžiama, kad dariniai iš dviejų daiktavardžių (ar vardažodžių) yra determinatyviniai, jų pirmasis dėmuo apibrėžia antrąjį (Razmukaitė
2002: 121; Sviderskienė 2006: 48; Kačinaitė 2008: 277). Atvejai, kai antrasis toponimų dėmuo yra
apibrėžiantysis, o pirmasis – apibrėžiamasis, nėra analizuoti.
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antrasis dėmuo apibrėžia pirmąjį, gãlas yra vienas iš dažniausiai pirmuoju dėmeniu einančių žodžių (plg. LKG I 441).
Produktyviausias vietovardžių darybos modelis yra daiktavardis su gal- (←
gãlas, gala) + bendrinis daiktavardis: Gal-ã-balė l., pv. Vrn, Gal-ã-baliai pv.
Gdr, Gal-a-balỹs b., pv. Ob, 2 pv. Vb, Gal-balis b. Imbr, Gal-balis (var. Klimbalė) gn., pv. Vb, Gal-balỹs k. Vb, Gal-ia-balė kln. Klvr, Gal--balė b. Dgč, dr.
Šiūl, plk. Kpč, Gal--balė ‖ Gal--balis l., pv. Kpč, Gal--balis plk. Alvt, Gal-óbalis drp., plk. Pnd, Gal-ù-balė b. Imbr, Rim, Skp, Vad, krm. Krsn, pv. Krk,
Krsn, Mrs, Vad, Gal--balė pv. Skp, Gal-ù-balis 2 b. Gž, b. Kp, 2 b. Šmn, b. Tsk,
Vb, d. Sv, drp. Mrj ir kt., Gal--balis a. miške Dglč, ar. Sv, b. Vb: gãlas, gala +
balà; Gal-ã-bendris krm., pv. Čln: beñdrė, bendr ‘bendra pieva, bendras laukasʼ7;
Gal-a-čvertis l. Onš: čvértis ‘ketvirtadalis, ketvirtisʼ; Gal-a-dalia l., mš. (Liepalotų) dalis Mrk, Gal-a-dalỹs mš. Mrk: dals ‘tam tikras viso daikto kiekis; kokio
nors dalyko sudedamasis elementas; žemės sklypas, laukasʼ; Gal-a-dãrymai pv.
DglšN: dãrymas ‘kemsynė, klampi bala, raistasʼ; Gal-a-dronyčia b. Dg: dronyčià
‘siena; ežiaʼ; Gal-a-kaklelė pv. Vdn: kaklẽlis, plg. kãklas ‘vingis, įlanka, sąsiauris, pusiasalis, iškyšulysʼ; Gal-ã-kluonė pv. Smn: klúonas ‘trobesys javams krauti,
klojimas; pieva prie klojimo, žardis, žardiena, kluoniena, apluokasʼ; Gal-a-kojis
liūn. Nrg: kója; Gal-a-pùsvalakis dr., pv. Žž: pùsvalakis, pùsvalakė ‘pusė valakoʼ;
Gal-a-slãsčiai kl. JnšM: slãstai ‘prietaisas pelėms, žvėreliams gaudyti, spąstai,
žabangaiʼ; Gal-a-šinė pv. Dbg: šinà ‘ratlankis, rato apkaustas; rogių pavažų apkaustasʼ, šnas, šnė ‘ratlankis, rato apkaustasʼ; Gal-ã-trivagė ‖ Gal-ã-trivagis kl.,
riba tarp laukų Trgn: trvagė, trvagis ‘trijų vagų ežiaʼ; Gal-a-valãkai ar. Žž, pv.
Pkn, Gal-a-valakis ar., b. Kpč, Gal--valakė klon. Šaul, Gal--valakis l. Jk, Galu-valãkiai l. Rtn: valãkas ‘žemės sklypas apie dvidešimt dešimtinių; žemės rėžis
toliau nuo namųʼ; Gal-ã-žydapievė l. Eiš, Gal-ã-žydapievis ūk. Drž: *žydapievė,
*žydapievis: žỹdas, peva; Gal-i-sąvãrai ‖ Gal-i-sąvãriai ‖ Gal-i-suvãrai ar., l.,
pb., pv. Lp: svara, svaras, sùvara, sùvaras ‘skersinis, jungiantis padargo (staklių, akėčių) šonus, sankalasʼ; Gal-ù-grėblis vt. miške Rod: grėblià ‘šlapias medžiais grįstas keliasʼ; Gal-ù-karčiai dr., l. Rm, Gal-ù-kartės krm., pv. Vb, Gal-ùkartis gn. Rm: kártis ‘ilgas plonas medis, virptis, šatraʼ arba katis ‘nenupjautos
žolės ruoželis pradalgyjeʼ; Gal-ù-smėliai pv. Kpr: smlis, smėlỹs ir kt. Pagal šį
modelį sudaryta keli šimtai įvairius jungiamuosius balsius turinčių sudurtinių
vietovardžių, kurių antrųjų dėmenų pamatiniai žodžiai dar esti bendriniai daiktavardžiai aikšt, áikštė, akmuõ, ãkmenas, alksnýnas, apýdėmė ‘sodžiaus bendras
žemės sklypas tarp dviejų sodybų, panamė, išvaraʼ, brastà, dažas, daubà, degsis, degėsỹs ‘degimo liekana, apdegęs medis, nuodėgulisʼ, degsė ‘apdegusi vieta,
gaisro vietaʼ, dirvà, ẽžeras, gãtvė, girià, gõjus ‘nedidelis, gražus miškelis, giraitėʼ,
7

Bendrinių žodžių reikšmės pateikiamos iš LKŽe.
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káimas, kálnas, kalniùkas, kapas, kẽlias, ketvitis ‘valako ketvirtadalisʼ, kiẽmas,
klamas ‘trobesys javams laikyti, kluonasʼ, klónis, klõnis, klon, klõnė, krmas,
krmai, kulỹs ‘įlanka, iškyšulys; užsisukimas, vingis; kampas; kraštas, gabalasʼ,
lankà, laũkas, laukẽlis, lazdýnas ‘krūmas ar medis, ant kurio auga riešutai (Corylus avellana); šių augalų miškas, riešutynasʼ, leknas, liẽknas ‘šlapia, klampi
pieva, pelkė, bala, liūnas; šlapia vieta, apaugusi krūmais ir skurdžiais medžiais,
raistas; nedidelis miškas, biržtva; paliktas neartas, nepjautas žemės sklypas gyvuliams ganytiʼ, lekna, lieknà ‘žema drėgna pieva be krūmųʼ, liẽptas, lgas, lgas
‘upės užliejama dubi vieta; klampi upės atšaka; klanas, bala; liūnas, klampynė;
tvenkinys, kūdra; purvynas; duobė upės dugne, duburysʼ, márgas ‘žemės matasʼ,
márgė, márgis ‘žemės matas; toliau nuo sodybų esantis rėžisʼ, mškas, pabal, pabalỹs, pélkė, peva, plẽcius ‘žemės gabalas, sklypas; vieta, plotas, aikštėʼ, plẽčius
‘vieta, plotas, aikštėʼ, prdas ‘tvenkinysʼ, rastas, rãvas ‘griovys; mažas upelisʼ,
salà ‘iš visų pusių vandens apsuptas sausumos plotas; pakilesnis, sausas žemės
plotelis liūne, raiste; ariamos žemės, dirvos plotelis tarp pievų; sodžius, kaimasʼ,
*sdimas, sdymas ‘žemės rėžis ties sodybaʼ, skadžius, skadis, skersnė ‘skersais rėžiais dalytas laukas; skersai suarta lysvė, skerslysvė; skersai ariama vaga,
skersvagė; miško ruožas (iškirstas ar skirtas kirsti)ʼ, skersnis ‘skersais rėžiais dalytas laukasʼ, skýnimas, skynmas ‘išskinta, iškirsta miško vietaʼ, sodà ‘neišskirstytas kaimas, sodžiusʼ, sõdžius, sodžiùs ‘valstiečių gyvenamoji vieta, kaimas; sodybaʼ, sõdas, stùkas, stùkis ‘žemės sklypas, ruožas, plotasʼ, šakns, šlas, šniras
‘ilgas siauras žemės sklypas, rėžisʼ, tãkas, takẽlis, teltninkas ‘veršiukų aptvaras;
veršiukų ganykla, pieva prie sodybosʼ, trãkas ‘aukšta, sausa pieva, apaugusi retais
krūmais bei medžiais, miško aikštelė; pieva, kur yra beržų; iškirsta ar išdegusi miško vieta, skynimas; miško (kartais ir lauko) kelias ar takasʼ, tvorà, ūlyčlė,
lyčia, ūlyčià, ūlýčia, ulyčià, ùlyčia ‘senovinio kaimo kelias, gatvė; miesto gatvė;
kiemas, atšlaimas; aptvertas kelias gyvuliams varyti, išvara, išgana, genesys; kaimo ganykla; kaimas, sodžiusʼ, upãlis, ùpė, upẽlis, upẽlė, valkà ‘nedidelis klanas,
bala, negili lietaus prilyta duobė ant kelio, pievoje, dirvoje, kieme ir pan.; šlapia, klampi, pelkėta vieta, daubaʼ, vãras, varà ‘kartis tvorai tverti, šatra, sklanda; medinė sutvirtinamoji durų, stalų, staklių ir pan. detalė, pervaras, sankalas,
įvylisʼ, vatai, vodà ‘pievos įsikišimas į mišką, į krūmus, įvodė, pratėgė, laukymė;
nedirbamos žemės rėžis tarp dirvųʼ, žadis, žardỹs, žárdis ‘aptvaras gyvuliamsʼ8.
Gana dažnas yra modelis daiktavardis su gal- (← gãlas, gala) + tikrinis
daiktavardis, kuris irgi yra vietovardis (vandenvardis, oikonimas, agronimas):
Gal-a-drapalỹs pv. Šaul: Drapãlis ež., Gal-ã-dusiai dr. Srj, Gal-ã-dusis ‖ Gal-adusỹs of. ež. Lzd: Dusià ež. (Kviklys 1966: 49; Vanagas 1981: 104), Gãl-a-ilgė ‖
Gãl-a-ilgis k., vs. Mrk, Gál-ilgė pv. Rait: Ìlgis ež., Gal-a-ilgis pv. Gdr: Ìlgis, Igis
8

Išsamiau žr. LVŽ III 33–38.
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ež., Gal-ã-pelakis mš. JnšM: Pẽlakas ež. (Arino) dalis, Gal-ã-suojė ‖ Gal-ã-suojis pv. Aln: Suojỹs ež., Suojà up., Gal-ã-verknė ‖ Gal-ã-verknis of. k. Grnd: Veknė, Verkn up., Gal-ia-kaušia k. AlksnV: Kaušia k., Gal-ilgia dr. Rim: Ilgia
ež., Gal-ù-beržvalkis b., krm. Vb: Béržvalkė, Béržvalkis pv., Gal-u-duobùrė pv.
Ldk, Gal-u-duobùris vrs. Ldk: Duobùris up., Gal-ù-naktakė b. Kp: Naktak up.,
Gal-ù-rovėja l. Prv, Gal-u-rovėjỹs pv. Brž: Rovėjà up. Šių sudurtinių vietovardžių antrasis dėmuo nurodo apibrėžiamuoju dėmeniu įvardyto dalyko buvimo
vietą bei priklausomybę.
Tarp dūrinių iš dviejų daiktavardžių pasitaiko ir retas modelis – daiktavardis
su gal- (← gãlas, gala) + tikrinis daiktavardis, kuris yra asmenvardis: Gal-aštanė l. dalis Šš: avd. Štáina, *Štainà, *Štainỹs, plg. pvd. Šteinà, Šteinỹs, Gal-ùšeškiai ar. Vb: avd. Šẽškas (LPDB). Agronimo Galùšeškiai antrojo dėmens
asmenvardinė kilmė labiausiai tikėtina todėl, kad sutampa vietovardžio ir asmenvardžio Šẽškas lokalizacija. Abu dariniai, matyt, reiškia objektų priklausymą asmenims.
Raritetiniai, tik toponimijoje pasitaikantys, yra sudurtiniai vietovardžiai, sudaryti iš liet. gãlas iliatyvo galañ ir bendrinio ar tikrinio daiktavardžio: Galam-pòliai (Galam-pòlės?) (< *Galan-pòliai) pv. Svrk: lenk. pole ‘dirva; laukasʼ
(LLKŽ 476), rus. поле ‘laukasʼ (RLKŽ III 245), Galan-balà b. Sl, Galañ-balė l.
Vrn, Galam-bãlė (< *Galan-bãlė) pv. Mrk: balà, Galan-ẽžerė (var. Galañ ẽžero)
l., mš. Rud: ẽžeras, Galán-lyčė (< *Galan-ūlyčė) pv. Pkln: lyčia, ūlyčià, ūlýčia,
Galan-kãviškis ar. Kpč: Kãviškis ež. Tokių sudurtinių vietovardžių pirmuoju
dėmeniu einanti nepakitusi iliatyvo forma apibrėžia antrąjį daiktvardinį dėmenį,
rodo kryptį link objekto.
Pora sudurtinių vietovardžių gali būti sudaryti iš daiktavardžio su gal- (←
gãlas, gala) ir būdvardžio: Gal-ã-cieliai dr. Pkn: ciẽlas ‘nepaliestas, sveikas; visas, ištisasʼ, Gal-ù-kovinis (var. Kõvinė) pv. Kp: kovnis, -ė ‘susijęs su kova, skirtas kovaiʼ (pateikėjo teigimu, pievoje buvo sukilėlių slėptuvės). Šių agronimų
antrasis dėmuo (būdvardinis) apibrėžia pirmąjį (daiktavardinį): ‘cieli galaiʼ, ‘koviniai galai‘. Toks sudurtinių bendrinių daiktavardžių darybos modelis labai retas – pasitaiko darinių tik su antruoju būvardiniu dėmeniu, kilusiu iš palakis, -ė
(LKG I 472).
Kelis toponimus galima traktuoti kaip darinius iš daiktavardžio su gal- (←
gãlas, gala) ir veiksmažodžio: Gal-ã-saris klv., pv. Aln: liet. sárti (sãra, sãro)
‘darytis rudam, nešvariamʼ, Gal-a-tvaras dr. Užp: tvérti (tvẽria) ‘daryti, statyti
(tvorą); tvora riboti, supti, juosti; aptveriant daryti, statyti; pertvaromis dalyti
į atskiras dalis, pertvertiʼ, Gal--sėdės (var. Galùsėdymai) ar. Pnd: sėdti (sdi)
‘pastoviai gyventi (kokioje vietoje)ʼ, Gal-ù-stupė gn. Vvs: (?) stùpinti ‘trauktisʼ, Gál-verkis (var. Gálvalkis, Gavalkis, Galvalkỹs) b., grv., pv. Bsg: vekti
(vekia, vekė) ‘ašaras lieti, kūkčioti iš susijaudinimo (ppr. iš skausmo, liūdesio,
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džiaugsmo); skųstis, aimanuoti; praleisti drėgmę, rasoti, sunktisʼ. Tokių iš daiktavardžio ir veiksmažodžio sudarytų vietovardžių dėmenų santykiai sunkiai nusakomi. Galbūt pirmuoju dėmeniu nurodoma veiksmo vieta: ‘gale sartiʼ, ‘gale
sėdėtiʼ, t. y. būti, ‘gale verktiʼ, t. y. drėgti, sunktis, ir pan., plg. veiksmo laiką
nurodantį dūrinį naktgonis ‘naktį ganytiʼ (LKG I 463).
6. Sudėtiniai vietovardžiai pirmiausia skirstytini į prielinksninius9 ir žodžių
junginius.
Daugiausia prielinksninių vietovardžių sudaryta iš naujybinio10 erdvės (vietos) santykius reiškiančio tarminio prielinksnio galù, kuris yra suprielinksnėjusi
daiktavardžio įnagininko linksnio forma, ir bendrinių daiktavardžių kilmininko: Galù bãlos (var. Galañ bãlos) pv. Luok, Galù dažo ar. Tj, l. Vrn, pv. Pnt, Tj,
Galù dirvóno ar. Ktk, Galù divos (Gałudirvas) pv. Dkšt, Galù ẽžero b. Km, dr.
Ktk, pv. Lel, Galù gõjaus krm., l., upl. dalis Km, Galù káimo l. Pn, pv., rst. Blnk,
Galù kanóvos dr. Imbr: kanóva ‘griovys; ežia, volasʼ, Galù kẽlio pv. Vies, Galù
kluon drž., pv. Lel, Galù kùlio ar. Glv, Galù laũko dr. Kvr, kln. Žl, pv. JnšM,
Galù lazdýno mš. Šmn, Galù lepų dr. Rgv, Galu lygumų pv. Žl, Galù márgių pv.
Km, Galù mško pv. Blnk, Galù palãto krm., pv. Šmn: *palãtas, plg. palatas ‘sijų
grindinys, aukštasʼ, palata ‘kluono šalinės lubos, ant kurių kraunama javai, pašaras; palundai, grįstosʼ, Galù prdo b., l., pv. Pbs, Galù rasto plk. Pg, Galù rãvo
ar. Kvr, b. Kp, pv. Krns, Galù salõs vlks. ežere (Alauše) Sdk, Galù sėdýbos rst.
Vdšk: sėdýba ‘sodybaʼ, Galù senos pv. Sv, rst. Ant, Galù sodýbų kln. Rk, Galù
sõdo vt. Pnm, Galù stulpẽlio pv. Kur: stulpẽlis, plg. stupas ‘stačias į žemę įkastas rąstas; kuolas, mietasʼ, Galù šniūrẽlių b. Rk, Galù šnirų grv. Dl, pv. Blnk,
Dl, Pnt, Žl, Galù teltninko (t. Galù teltnyko) ar. Tj, Galù tvorõs dr. Šr, l. Blnk,
pkrnt. Int, pv. Blnk, Mlt, Pbs, Galù ūlỹčios dumblynas Kvr, pv. An, Galù ūlỹčios (var. Rastas) pv. An. Pastebėtina, kad vietą nurodančios konstrukcijos su
prielinksnio funkciją atliekančiu galù ir daiktavardžio kilmininku gana dažnos ir
tarmėse: galù kojų, iš galu kluono (Ulvydas 2000: 223), galù klaimo, galù daržinės, galù lauko, galu sodžiaus (LKŽe).
Prielinksnis galù vartojamas ir su tikrinių daiktavardžių (vietovardžių) kilmininku nusakant objekto vietą kito objekto atžvilgiu: Galù Dẽblono l. Krkn: Dẽblonas up., Galù Ìšlaužo dr. Krd: Ìšlaužas pv., Galù Šlãpių gn. Pg: Šlãpės ar., gn.
9

10

Lietuvių prielinksniniai vietų vardai sudėtiniais vadinami ir vienintelėje jų darybai skirtoje publikacijoje (Rabačiauskaitė 1969: 243), taip pat kai kuriuose kituose toponimų darybos analizei
skirtuose darbuose (Endzelytė 2005: 176). Kitų tyrėjų skiriamos dvi savarankiškos grupės – sudėtiniai vietovardžiai ir prielinksniniai vietovardžiai (Mickienė 2001: 123, 136; Bartkutė 2008: 165,
168). Sudėjimą suprantant formaliai, prielinksninės konstrukcijos turėtų būti priskirtos sudėtinių
vietovardžių grupei, dar plg. Подольская 1978: 62.
Naujybiniai prielinksniai dar vadinami antriniais (naujybiniais) (žr. DLKG 438).
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Prielinksniniams vietovardžiams su galù dar būdingas darybos modelis galù +
daiktavardžio funkciją atliekančio būdvardžio kilmininkas: Galù laibjų pv. Rgl:
laibàsis, laibóji, plg. láibas, -à, labas, -à ‘siauras skersmeniu, plonasʼ, Galu sodybinių ar. Ktk: sodýbinis, -ė ‘priklausantis sodybai; esantis sodybvietėjeʼ.
Vienas prielinksninis vietovardis yra sudarytas iš retai vartojamo naujybinio
tarminio prielinksnio galu ir bendrinio daiktavardžio kilmininko: Galu rasto
pv. Lel. Ši konstrukcija taip pat reiškia vietą (galą) kito objekto atžvilgiu. Prielinksnis galu laikomas išsirutuliojusiu iš daiktavardžio naudininko, konstrukcijų su juo randama ir tarmėse: galu sodo, galu lauko (žr. Ulvydas 2000: 177).
Labai dažnos prielinksninės konstrukcijos su kilmininku, kuriose į prielinksnių kategoriją yra perėjusios (arba prie jos priartėjusios) daiktavardžio vietininko formos. Prielinksnio funkciją dažniausiai atlieka inesyvo forma galè, su kuria
paprastai eina bendrinio daiktvardžio kilmininkas: Gale balos b. Kpč, Galè beržýno mš. Ds, Galè biržynlio l. Pžl: biržynlis, plg. biržýnas ‘beržų miškasʼ, Galè
dãrymo krm. Trgn, pv. Str, Galè darž pv. Ds, Galè dẽgsnio ‖ Galè dẽgsnių dr.,
pv. Ml: degsnỹs ‘išdaga, degsnėʼ, dẽgsnė ‘degimas, išdegusi vietaʼ, Galè dirvónų l.
Sug, Galè duobẽlių pv. Brš, Galè ežerlio pv. Sld, Galè ẽžero ar. Trgn, ež. (Spalio) dalis Gdr, ež. (Bebrusų) dalis Int, pv. Nmn, pv. dalis Trgn, Galè girẽlės krtm. Trgn, Galè gojẽlio d. Tj, Galè gõjų pv. Ssk, Galè grõbliaus l., pv. Rim, Galè
grõblių drv. Rim: grõblius ‘pylimas, kelio sankasaʼ, Galè kamšõs pv. Auk: kamšà
‘žabais, virbais iškimštas, išklotas kelias; prikimšta, užtaisyta duobė; perkolas,
persėda (upėje); klampi vietaʼ, Galè kẽlio upl. Rod, Galè kuli (var. Gãlas kuli)
dr. Sug, Galè laũko ar. Rmš, dr. Str, kln. Tvr, mš. Str, pv. Rmš, Galè lauk pv.
Všt, Galè lydimlio l. Sld: lydimlis, plg. lýdimas, lydmas ‘iškirstas ar išdegintas
plotas miške, kirtimas, skynimas; ariamas, dirbamas laukas iškirsto miško vietoje, plėšinysʼ, Galè mško dr. Rim, Gale pakalnių l. Mrk, pv. Dgl: pakanė, pakálnė
‘žema vieta kalno papėdėje, slėnys; kalno šlaitasʼ, Galè pakritės rst. Glv: pakritė ‘status, skardingas, yrantis krantas ar kalno šlaitas; vandens išgraužtas upės ar
ežero pakraštys po velėna ar medžio šaknimis, pakerėʼ, Galè pýlimo ar. Tj, Gale
priemenės dr. Šr: priemen, priemẽnė ‘gyvenamojo namo dalis prie lauko durų;
jaujos prieduris, prieangis; tam tikra kiemo dalis arčiau durųʼ, Galè pušynlio
mš. Sug, Galè raistẽlio gn. Tj, Galè salõs mš. Švnt, Galè sal l., pv. Aps, Galè
sėdýbų ar. Vžns, Galè senos pv. Glv, Galè skardẽlio pv. Dgl, Galè skadžiaus dr.
Trgn, pv. Sld, Galè smlio dr. Lkm, Galè sodýbos mš. Ktk, Galè sodýbų l., mš.
Sug, Galè šaknnių l. Ign: šaknnis ‘šakniavaisisʼ, Galè šlo pv. Sv, Galè šnirų dr.
Aps, pv. Aps, Ssk, Galè trãko pv. Vdšk, Galè tvorõs ar. Tj, dr. Glv, Vvs, kdr. Tj,
l. Blnk, pv. Dl, Glv, vt. Sug, Galè ūlỹčios pv. Str, Galè valãko pv. Lnkv, Galè
valãkų l., mš. Mrc. Inesyvo galè priartėjimo, šliejimosi prie prielinksnių polinkis
pastebimas ir bendrinėje kalboje (LKG II 581; DLKG 438), nors LKŽe ši forma
pateikiama tik kaip prieveiksmis.
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Gana dažnai toponimijoje pasitaiko ir prielinksninių konstrukcijų, sudarytų
iš suprielinksnėjusio inesyvo galè ir kito vietovardžio: Galè Anãpievio dr. Mžš:
Anãpievis pv., Galè Džiriškių l. Sug: Džiriškės kln., l., Galè Ilgẽlio (var. Gãlas
Ilgẽlio) pv. Antz: Ilgẽlis ež., Galè Karvẽliškės pv. Rod – iš balos vardo Karvẽliškės varianto *Karvẽliškė, Galè Klýdlaukio pv. Tj: Klýdlaukis pv., Galè Pãkūdrelio
dr. Ut: Pãkūdrelis rst., Galè Ramùnės mš. Krs: Ramùnė up., Galè Širvintõs (var.
Gãlas Širvintõs) ar., pv., up. (Širvintos) dalis Vp: Širvintà up., Galè Taũtesnio
(var. Gãlas Taũtesnio) b. Antz: Taũtesnis ež., Galè Teltninko ar. Tj: Teltninkas
pv., Galè Trãko ar. Tj: Trãkas gn., Galè Ùpio kln. Srd: Upỹs up.
Išskirtini ir tokie prielinksniniai vietovardžiai, kuriuose galè eina su dviejų
kilmininko linksnio žodžių junginiu, sudarytu iš asmenvardžio arba vietovardžio ir bendrinio daiktavardžio: Galè Baravỹko klójimo ar. Tj: avd. Baravỹkas +
klójimas ‘trobesys javams laikyti, kluonasʼ, Galè Barõno dažo ar. Tj: avd. Barõnas + dažas, Galè Burbùlio dažo ar. Tj: avd. Burbùlis, Galè Čep dažo ar. Tj:
avd. Čẽpas, Čepỹs, Galè Jakmo dažo ar. Tj: avd. Jakmas, Galè Jutkoni tvorõs
ar., pv. Pbs: Jutkónys k. + tvorà, Galè Kãčko dažo ar. Tj: avd. Kãčkas, Galè
Kškių rãvo pv. An: avd. Kškis + rãvas, Galè Kuliãvo dažo ar. Tj: avd. Kuliãvas, Galè Pranẽlio dažo ar. Tj: avd. Pranẽlis, Galè Smasčiaus dažo ar. Tj: avd.
Smasčius, Galè Stãko dažo ar. Tj: avd. Stãkas, Galè Usónio dažo ar. Tj: avd.
Usónis, Galè Zgmo dažo ar. Tj: avd. Zgmas.
Kelios konstrukcijos sudarytos su daiktavardžio funkcijas atliekančio būdvardžio ir veikiamosios rūšies esamojo laiko dalyvio kilmininku: Galè ilgjų pv.
Skš: ilgàsis, ilgóji, plg. lgosios ‘toli nusitęsusi pievaʼ, Galè lóbinės rst. Ck: *lóbinė
← lóbas ‘dauba, slėnys, loma; pakalnėʼ, plg. lobin ‘dauba, slėnys, loma; pakalnėʼ,
Galè sausavišės l. Mrk: sausavišis, -ė ‘kurio sausa, nudžiūvusi viršūnėʼ, Galè
sėdimjų mš. Ktk: sėdimàsis, sėdimóji ← sdimas, -à ← sėdti (sdi) ‘pastoviai
gyventi (kokioje vietoje)ʼ.
Savitą grupę sudaro prielinksninės konstrukcijos, kuriose su bendrinių žodžių kilmininku eina prielinksnio funkciją atliekanti iliatyvo forma galañ: Galañ
bãlos plk. Sug, pv. Ktk, Galañ bãlos (var. Galù bãlos) pv. Luok, Galañ ẽžero (var.
Galan-ẽžerė) l., mš. Rud, Galañ laũko kl. Ut, Galañ mško l. Mrc, Galañ pevos
gn. Šlčn, Galañ rãvo b. Mlt. Šios konstrukcijos reiškia erdvinius krypties santykius, rodo, kad įvardijamo objekto buvimo vieta yra einant link kito objekto.
Vienu atveju galañ sudaro krypties reikšmės konstrukciją su naudininku: Galañ
pevai gn., rst. Mrk.
Sudėtiniai vietovardžiai – žodžių junginiai – paprastai yra daiktavardiniai, jų pagrindinis ir priklausomasis žodis (daiktavardis arba sudaiktavardėjęs
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būdvardis) dažniausiai susieti valdymo ryšiu11. Didžiausia tokių vietovardžių
dalis yra junginiai su bendrinių daiktavardžių kilmininku12, reiškiantys kiekybinius santykius. Jų pagrindiniai dėmenys žymi nedidelį (neapibrėžtą) kiekį (galą,
galus), o priklausomieji antrieji – to kiekio turinį, t. y. objektą, kurio dalį sudaro arba kurį pabaigia, pratęsia įvardijamasis objektas: Gala bãlų sml. Vrn, Gala
dẽgsnių vt. lauke Ml, Gala ẽžero ež. dalis Trgn, Gala gãniavos sklp. Lp: gãniava ‘gyvulių vasaros ėdesys, žolė, pasiganymas; ganomoji vietaʼ, Gala lank pv.
Dl, Galai nadielų kln. Žž – plg. brus. надзел ‘senovinis kelioms dešimtinėms
lygus žemės matas; žemės sklypasʼ (Яшкiн 1971: 118), Gala pevų l. Rtn, pv. Jz,
Galai rėžių l. Aln, Gala skýnimų l. Rtn: skýnimas ‘išskinta, iškirsta miško vietaʼ,
Gala šil mš. KzR, Gala šnirų pv. Zk, Galai šniūrų b., dr. Dl, Gala valãkų ar.
Lp, Gãlas apušóto mš. dalis Ssk: apušótas ‘apušių miškas, apušynasʼ, Gãlas bãlos
pv. Zk, Gãlas bãlų l. Trgn, Gãlas brãstų dr. Lkm, Gãlas dãrymo l. Sld, Gãlas
dažo l. Vrn, pv. Čln, Vrn, Gãlas degmo ar. Glv: degmas ‘išdegusi vieta (pieva,
pelkė, miškas), degesėʼ, Gãlas dronỹčios ar., gn. Prl: dronyčià ‘siena; ežiaʼ, Gãlas
duobs pv. Dkšt, Gãlas ẽžero ež. (Didžiulio) dalis Dg, ež. (Bebrusų) dalis Luok,
gn. Tvr, mš. Klt, pv. Dg, Gdr, Sv, Gãlas galẽlio sk. Ds, Gãlas galẽlio ‖ Gãlas
galẽlių ež. (Paščio) dalis Ds, Gãlas grių l. Ds, Gãlas gõjaus pv. Rm, Gãlas grõblių dr., pv. Rim: grõblius ‘pylimas, kelio sankasaʼ, Gãlas ilgjų l. Ršk: ilgàsis, ilgóji, plg. lgosios ‘toli nusitęsusi pievaʼ, Gãlas kalnẽlio pv. Vb, Gãlas kálno kln.,
l. Ršk, rst. Ašmn, Gãlas kálno (var. Galè kálnas) dr., pv. Šut, Gãlas karklýno
gn. Dkšt, Gãlas kẽlio kl. dalis Mrs, Gãlas kelitės kl. dalis, rst. dalis Sug: kelitė
‘mažas, mažai važiuojamas kelelis, keliūkštisʼ, Gãlas krminių rst. Lkm: krminė ‘krūmais apaugusi vieta, krūmaiʼ, Gãlas kùlio ar. Lkm, Gãlas kuli (var. Galè
kuli) dr. Sug, Gãlas laukẽlio ar. Antz, Gãlas laũko l. Str, l. dalis Tvr, Gãlas
pevos pv. Trgn, Gãlas pólymo dr. Lkm: pólymas ‘žema, drėgna, pelkėta vieta,
raistas; didelis miško, lauko plotasʼ, Gãlas pušynlio mš. dalis Pst, Gãlas rasto
b. Mrc, pv. Ck, Jž, Vrn, Gãlas rẽvo pv. Pun, šlt. Trkm, Gãlas ržių (var. Biržỹnė) b. An, Gãlas salitės pv. Trgn, Gãlas salõs l. Mrk, Gãlas samanýkščio dr.
11

Yra sintaksės darbų, kuriuose daiktavardinių junginių sintaksinius ryšius mėginama klasifikuoti
kitaip nei LKG ir DLKG, t. y. pagal žodžių junginio pagrindinio dėmens keliamą reikalavimą prisijungti priklausomąjį dėmenį. Kai kuriuos daiktavardinius junginius, įprastus laikyti sudarytais
valdymo būdu, toks kriterijus skatintų priskirti prie šliejimo būdu sudarytų daiktavardinių junginių. Šliejimo ryšys taip pat būtų įžvelgiamas tarp vardo reikšmę turinčio kilmininko ir pagrindinio
žodžių junginio dėmens (Rotušės aikštė), nes toks kilmininkas pagrindinio dėmens nėra reikalaujamas, taip pat kai kuriuose junginiuose su įnagininku, vietininku. Kita vertus, kai kurių daiktavardžių ryšys su prieveiksmiais, tradiciškai laikomas šliejimu, būtų vertinamas kaip valdymas (žr.
Vaskelaitė 2003: 143–156; 2009).

12

Toks kilmininkas vadinamas kiekybės turinio kilmininku (žr. DLKG 512), o junginio reikšmė apibūdinama kaip kiekybės turinio, papildomoji, kompletyvinė (Labutis 1994: 41).
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Lel: samanýkštis ‘samanų priaugusi vietaʼ, Gãlas skadžiaus mš., sk. Pkln, Gãlas
skersnių l. Tvr, Gãlas sodýbų pv. Ktk, Zr, sod. Ign, Gãlas šilẽlės gn. Mžš, Gãlas
šlo dr., mš., pv. Sv, Gãlas šlo (var. Kulỹs) pv. An, Gãlas šnirų pv. Švnt, Gãlas
trakẽlių l. Prl, Gãlas trãko ar., pv. Lkm, Gãlas Tvorõs pv. Plš, ž. Mlt, Gãlas lyčios l. Plš, Gãlas ùpės krm. Vb.
Junginiuose su kiekybės turinio kilmininku priklausomuoju dėmeniu gana dažnai eina kiti vietovardžiai: Gala Šãčių ar. Prl: Šãčios plk., Gãlas Baluõšo
ež. (Baluošo) dalis, vt. lauke Trgn: Baluõšas ež., Gãlas Daũgų kln. Dg: Daũgai
mst., Gãlas Dublio liūn. Mlt: Dumblỹs ež., Gãlas Duvno pv. Užp: Duvnas
ež., Gãlas Grúodiškio (var. Grúodiškio gãlas) ar., ž. Lkm: Grúodiškis ež., Gãlas
Ilgẽlio (var. Galè Ilgẽlio) pv. Antz: Ilgẽlis ež., Gãlas Ìlgojo šl. Ds: Ìlgasai ež., Gãlas
Júodupio gn., pv. Rtn: Júodupis k., Gãlas Krūvandõs dr., pv. Čk: Krūvandà up.,
Gãlas Rãdiškės l. Tvr: Rãdiškė k., Gãlas Širvintõs (var. Galè Širvintõs) ar., pv.,
up. (Širvintos) dalis Vp: Širvintà up., Gãlas Taũtesnio (var. Galè Taũtesnio) b.
Antz: Taũtesnis ež., Gãlas Vikiautinio paež. Kbš: Vikiautinis ež.
Žodžių junginyje Gãlas Leibõko dr., pv. Grb kilmininko linksniu greičiausiai
eina asmenvardis *Leibõkas, plg. liet. leibà ‘mulkis, žioplys; lėtas žmogusʼ, prvd.
Leibùkas (Butkus 1995: 288). Šiuo atveju galima įžvelgti metonimiškai išreikštą
kiekybės reikšmę: ‘dirva, pieva, sudaranti nedidelę dalį (galą) Leiboko žemės,
sodybosʼ ar pan.
Kiek mažesnė daiktavardžių junginių su daiktavardžių kilmininku grupė reiškia erdvės (vietos) santykius, rodo, kad įvardijamasis objektas yra gale:
Gãlo apušrótas kln. Šln: apušrótas ‘apušių miškas, apušynasʼ, Gãlo griõvis pv. Žg,
Gãlo kálnas plkln. (Aukštagirės kalno) dalis Kltn, Gãlo krmai krm. Pg, Gãlo
kdriakelis l. Pls: *kdriakelis ← kdra, kūdrà + kẽlias, Gãlo lankà gn. Pkšt,
Gãlo laũkas ar. Pd, l. Grg, Gãlo peva pv. RdN, Gãlo prūdẽlis tv. Onš, Galo skynimas l. Vvs, Gãlo upẽlis grv. Pšš, pv. Rtn, Gãlo vertmas l. Rtn: vertmas ‘arimas, suarta žemėʼ, Gal balà b. Ars, Blnk, plk. Krok, pv. Krsn ir kt., Gal balà ‖
Gal bal pv. Mrs, Gal balẽlė b. Mlt, Gal bãlos b. Stk, Gal brãdas ar. Jz: brãdas ‘didelis purvas, klampus kelias, šlapia vieta; upės seklesnė vieta, kur galima
pervažiuoti, brastaʼ, Gal divos dr. Skdv, Gal duobẽlė pv. Brš, Gal ẽžeras pv.
Ob, Gal ežerlis ež. Prl, Gal kalna (var. Galùkalnas) gn., kln. dalis Ppr, Gal
kálnas ar. Šil, aukšt. Šll, kln. Plt, klv. Pdv, Rdč, l. Lkm, Gal kelẽlis kl. Eiš, Gal
krmai krm. Blnk, Gal kupstỹnė b., pv. Krk: kupstỹnė ‘kupstuota vieta, pievaʼ,
Gal lankà ln. Žmt, Gal miškẽlis mš. Mlt, Gal peva pv. Krn, Ldvn, Lln, Mlt,
Vdn, Vln, Gal pievẽlė pv. Užp, Gal pevos mš. Žsl, Gal pýlimas pv. Vdn, Gal
rastai rst. Krn, Gal rastas b. Rait, klm. Tj, kms. Jz, plk. Btr, pv. Dg, rst. Lel,
Pun ir kt., Gal raistẽliai ar., rst. Jz, Gal rãvas grv. Sem, Gal rẽvas grv. Btr:
rẽvas ‘griovys; tarpeklis, dauba, griovaʼ, Gal skersniai dr. Km, Gal šaltnis šlt.
Škt, Gal šnirai b. Antz, rž. Pkln, Gal šniūrẽliai ž. Lp, Gal tankỹnė mš. dalis
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Jz: tankỹnė ‘tankiai priaugusi vieta, tankmėʼ, Gal upẽlis grv. Užp, upl. Krn. Iš
junginių su kilmininku išskirtinos konstrukcijos su to paties žodžio kilmininku:
Gal gãlas gn. Pn, Gal gãlo daržãlis pv. Šv. Jos greičiausiai žymi stiprinamuosius santykius su neigiamos kokybės reikšmės (‘labai nutolusi, sunkiai pasiekiama, užkampyje esantiʼ) atspalviu. Trinarė konstrukcija patvirtina teiginį, jog
tokie junginiai yra linkę stabarėti (plg. LKG III 203).
Išskirtini erdvės (krypties) santykius rodantys junginiai su vietovardžių kilmininko linksniu ir prielinksniu ant: Gala ant Rūdjų vt. KlvrŽ: Rūdjų upãlis
up., Gala ant Vaidẽnio vt. KlvrŽ: Vaidẽnis up. Šie sudėtiniai vietovardžiai pažymi, apibūdina objektus (galus) kitų objektų atžvilgiu, nurodo, kad įvardijamos
vietos yra einant link kitų objektų.
Kelis sudėtinius vietovardžius, matyt, galima laikyti vietą reiškiančiais junginiais su daiktavardžio vietininku, kurių pirmasis dėmuo apibrėžia antrąjį: Galè
dažas ln. Šlv, Galè degmas dr. Glv, Galè grėblià pv. Žrm: grėblià ‘šlapias medžiais grįstas keliasʼ, Galè kálnas (var. Gãlas kálno) dr., pv. Šut, Galè lazdýnas l. Arm, Galè laũkas gn. Št, Galè lýguma dr. Ut, Galè peva pv. Blnk, Galè
valãkai dr. Pkn, pv. Pun. Apeliatyviniuose junginiuose su vietininku paprastai
apibrėžiamas pirmasis dėmuo: įvykis kaime, tarnyba dvare, miegas spūstyje ir
pan. (LKG III 209).
Keli sudėtiniai vietovardžiai – žodžių junginiai – yra probleminiai, galimi
vertinti dvejopai. Tai konstrukcijos, sudarytos iš įnagininko formos galù ir daiktavardžio vardininko linksnio: Galù lankà pv. Mrk, Galù laũkas gn. Tj, Galù
peva pv. Pkn, Žž, Galù rastas pv. Btr, Smn, Galù raistẽlis pv. Mrk, Galù sena dr., krm. Kvr, Galù sodýba pv. Rk, Galù šnirai ar. Mlt, Ssk, gn. Vp, l. Plš,
pv. Dl, Ssk, rst. Mlt, Galù ūlýčia dr. Glv. Galima manyti, kad šios konstrukcijos
yra valdymo ryšiu susieti požymį reiškiantys žodžių junginiai su liet. gãlas vienaskaitos įnagininku. Tačiau turint omenyje tai, jog daiktavardžio įnagininkas
daikto požymį reiškia kartu su būtinais priklausomaisiais žodžiais (eglė palinkusiomis šakomis, medis dviejų metrų ilgio šaknimis, laukai vėjo nugairintais kauburiais, žr.: DLKŽ 561; LKG III 207–208), tokias konstrukcijas lengviau laikyti
šliejimo ryšiais susietais daiktavardžių junginiais su įnagininkiniu prieveiksmiu
galù13. Tokiu atveju jie reikštų objektų išsidėstymo būdą (pavyzdžiui, ‘galu, t.
y. galine dalimi, į kurią nors pusę pasisukusi pieva, sodyba, lankaʼ) arba vietą
(pavyzdžiui, ‘laukas, raistas, siena, esantys kokios nors kitos vietos galeʼ). Nesant sakinio konteksto, tiksliau apibrėžti šių junginių reikšmę kažin ar įmanoma,
nes galù priskirtinas tokiems lietuvių kalbos prieveiksmiams, kurie gali reikšti
13

Apie įnagininko galù prieveiksmėjimo galimybę jau senokai rašyta Kazio Ulvydo darbuose (Ulvydas 2000: 223).
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ir veiksmo vietą, ir būdą14. Reikia pažymėti, kad daiktavardiniai junginiai su
prieveiksmiais lietuvių kalboje yra labai reti, paprastai sudaromi su veiksmažodiniais daiktavardžiais (žr. LKG III 233–234), kita vertus, aprašant prieveiksmių
gramatinius požymius pastebima, kad „tam tikrais atvejais (pavyzdžiui, ant
raštėse) prieveiksmiai gali šlietis net prie daiktavardžių, plg.: Vilnius šiandiẽną;
Mūsų kaimas vãkar(rytoj)“ (DLKG 410). Kadangi nagrinėjami žodžių junginiai
yra tapę atskirais pavadinimais, yra tikrinio įvardijimo priemonė ir funkcionuoja
ne sakinyje, toks prieveiksmių šliejimasis prie daiktavardžių taip pat yra visiškai
įmanomas15. Kaip papildomas argumentas pridurtina ir tai, kad prieveiksmių
susidarymo iš daiktavardžių įnagininko polinkis pastebimas daugelyje gramatikos darbų – teigiama, jog būdo prieveiksmiais gali eiti vienaskaitos įnagininko formos balsù, ùmaru, ratù, būriù, šónu, žaibù, pulkù, stulpù ir pan. (Ulvydas
2000: 223; LKG II 428; DLKG 411), vietos prieveiksmiais – daugiskaitos įnagininko formos paavižias, pakerčias, patakias (LKG II 443), viẽtomis, pagiriais,
palubėm, palangiais (DLKG 424, 425).
Nėra visai aiškūs ir konstrukcijos Galuõs pa vesmę rst. Vžns dėmenų ryšiai.
Ją greičiausiai reikia traktuoti kaip erdvės (vietos su apribojimo, konkretizacijos atspalviu) santykius reiškiantį daiktavardinį junginį su galininku ir tarminiu
prielinksniu par ‘pasʼ (Galuõs pa vesmę ← gala pa vesmę), plg. tokios pačios
reikšmės junginius obelis pas kelią, trobelė pas ežerą, sklypą pas vieškelį (LKG III
220). Kita vertus, neatmestina, kad vietininko (inesyvo) forma galuõs čia jau atlieka prieveiksmio funkciją, nes vietininko formos, pavyzdžiui, kraštè, viduryjè,
užpakalyjè, apačiojè, taip pat linkusios prieveiksmėti (žr. LKG II 428).

14

Plačiau apie prieveiksmių daugiareikšmiškumą žr. LKG II 443, 451.

15

Kai kuriuose darbuose apie sintaksinius ryšius šliejimo sąvoka nėra vartojama, sintaksinių ryšių
tipais laikomi valdymas ir modifikavimas (Holvoet, Judžentis 2003: 14) arba komplementavimas,
modifikavimas ir smulkesnis pogrupis specifikavimas (Holvoet 2009: 81–94). Analizuojamuoju
atveju prieveiksmis galù, matyt, atliktų modifikatoriaus funkciją.

Straipsniai / Articles

225

LAIMUTIS BILKIS

IŠVADOS
1. Dažniausi toponimų su (pirmąja) šaknimi gal- sudarymo būdai yra pliuralizacija (Gala), priesaginė daryba, sudūrimas ir sudėjimas.
2. Produktyviausias priesaginių toponimų darybos tipas yra gal- + -inė (Ga
l-nė), -inės (Gal-nės), -inis (Gal-nis), -iniai (Gal-niai, Gal-inia). Šie ve
diniai priskirtini ypatybės turėtojų pavadinimų kategorijai.
3. Didžiausią sudurtinių vietovardžių grupę sudaro iš gãlas, gala ir bendrinių
daiktavardžių sudurti toponimai. Reikšminga dalis sudurtinių vietų vardų
sudaryta pagal modelį gãlas, gala + kitas vietovardis. Šių determinatyvinių dūrinių specifinis bruožas yra tai, kad antrasis dėmuo apibrėžia pirmąjį.
4. Prielinksniniai vietovardžiai dažniausiai sudaromi iš naujybinių vietą reiškiančių prielinksnių galù, galè ir bendrinių arba tikrinių daiktavardžių (vietovardžių ir asmenvardžių) kilmininko. Nemažai prielinksninių konstrukcijų taip pat sudaryta iš kryptį reiškiančio naujybinio prielinksnio galañ ir
bendrinių daiktavardžių kilmininko.
5. Didžioji dalis žodžių junginius sudarančių vietovardžių – kiekybinius (dalies) santykius reiškiantys junginiai su bendrinių ir tikrinių žodžių (paprastai vietovardžių) kilmininku, kuriuose dėmuo su gal- yra pagrindinis (Gãlas
pevos, Gãlas Vikiautinio). Truputį mažesnė yra vietos santykius reiškiančių
junginių su bendrinių daiktavardžių kilmininku, kuriuose dėmuo su gallaikytinas priklausomuoju, grupė (Gãlo lankà, Gal šaltnis).
6. Raritetinėmis toponimų su gal- gramatinėmis ypatybėmis galima laikyti:
a) lokatyvinius pirminius vietovardžius Galuõs, Galuosè;
b) sudurtinių vietovardžių darybos modelius gal- (← gãlas, gala) + tikrinis
žodis (vietovardis, asmenvardis); + būdvardis; + veiksmažodis;
c) sudurtinius toponimus, sudarytus iš iliatyvo galañ ir bendrinio ar tikrinio
daiktavardžio;
d) žodžių junginius, kuriuose suprieveiksmėjęs daiktavardžio įnagininkas
galù šliejasi prie daiktavardžio vardininko (Galù raistẽlis).
7. Vietovardžių su gal- darybos analizė papildo ir praplečia lietuvių kalbos gramatikos aprašą naujais duomenimis.
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OBJEKTŲ NUORODŲ IR KITI
SUTRUMPINIMAI
a. – aikštė
ar. – arimas, ariama žemė
avd. – asmenvardis
aukšt. – aukštuma
b. – bala
brus. – baltarusių
d. – duobė
dr. – dirva
drp. – durpynas
drv. – dirvonas
dv. – dvaras
ež. – ežeras
gn. – ganykla
grv.– griovys
k. – kaimas
kdr. – kūdra
kl. – kelias
klm. – kelmynė
kln. – kalnas
klon. – klonis
klv. – kalva
kms. – kemsynas, kemsynė
krm. – krūmai
krtm. – kirtimas
l. – laukas
lat. – latvių
lenk. – lenkų
liet. – lietuvių
liūn. – liūnas
ln. – lanka
mst. – miestas
mš. – miškas
of. – oficialus

paež. – paežerė, paežerys
pb. – pabalys
pkrnt. – pakrantė
plk. – pelkė, pelkėta vieta
plkln. – piliakalnis
pr. – prūsų
prvd. – pravardė
pv. – pieva
pvd. – pavardė
rst. – raistas
rus. – rusų
rž. – rėžis
sav. – savivaldybė
sk. – skardis
sklp. – sklypas
sln. – slėnis
sml. – smėlynas
sod. – sodyba
stv. – sietuva
šl. – šlaitas
šlt. – šaltinis
ter. – teritorija
tv. – tvenkinys
ūk. – ūkis
up. – upė
upl. – upelis
var. – variantas
vlks. – valksna
vrs. – versmė
vs. – viensėdis
vt. – vieta, vietovė
vv. – vietovardis
ž. – žemė
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VIETOVARDŽIŲ PAPLITIMO VIETŲ
SUTRUMPINIMAI
Ad – Adùtiškis (Švenčioni r.)
AlksnV – Alksnnai (Vilkavškio r.)
Aln – Alantà (Moltų r.)
Alvt – Alvtas (Vilkavškio r.)
An – Anykščia
Ant – Antãlieptė (Zaras r.)
Antk – Ántkoptis (Klapėdos r.)
Antz – Antãzavė (Zaras r.)
Aps – Ãpsas (Baltarùsija)
Arm – Armõniškės (Baltarùsija)
Ars – Aristavà (Kėdáinių r.)
Ašmn – Ašmintà (Prenų r.)
Auk – Aukštãdvaris (Aukštdvarỹs; Trãkų r.)
Aukšt – Aukštupnai (Kùpiškio r.)
Avž – Avižiẽniai (Vlniaus r.)
Bb – Bãbtai (Kaũno r.)
Blnk – Bálninkai (Moltų r.)
Brš – Brštonas (Prenų r.)
Brt – Batninkai (Vilkavškio r.)
Brž – Bržai
Bsg – Baisógala (Radvliškio r.)
Bt – Batakia (Taurags r.)
Btr – Butrimónys (Alytaũs r.)
Ck – Ceikinia (Ignalnos r.)
Čb – Čiõbiškis (Širvint r.)
Čk – Čẽkiškė (Kaũno r.)
Čln – Čiulnai (Moltų r.)
Dbg – Dubingia (Moltų r.)
Dbn – Dubnai (Alytaũs r.)
Dg – Daũgai (Alytaũs r.)
Dgč – Degùčiai (Zaras r.)
Dgl – Daũgailiai (Utenõs r.)
Dglč – Daugėláičiai (Radvliškio r.)
Dglšk – Daũgeliškiai (Kaũno r.)
DglšN – Naujàsis Daugėlškis (Ignalnos r.)
Dkšt – Dkštas (Ignalnos r.)
Dl – Déltuva (Ukmergs r.)
Dr – Darbnai (Kretingõs r.)
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Drž – Daržiniñkai (Varėnõs r.)
Ds – Dùsetos (Zaras r.)
Dv – Dievẽniškės (Šačininkų r.)
Eiš – Ešiškės (Šačininkų r.)
Gdr – Giedračiai (Moltų r.)
Glv – Gélvonai (Širvint r.)
Grb – Grybnai (Ignalnos r.)
Grg – Gargžda (Klapėdos r.)
Grnd – Grendav (Trãkų r.)
Gž – Giža (Vilkavškio r.)
Ign – Ignalinà
Imbr – Ibradas (Zaras r.)
Int – Iñturkė (Moltų r.)
Jk – Jaknai (Varėnõs r.)
Jnš – Jõniškis
Jon – Jonavà
JnšM – Jõniškis (Moltų r.)
Jsv – Jósvainiai (Kėdáinių r.)
Jz – Jiẽznas (Prenų r.)
Jž – Jūžinta (Rõkiškio r.)
Kbš – Kibỹšiai (Varėnõs r.)
Kdn – Kėdáiniai
Klt – Katanėnai (Švenčioni r.)
Kltn – Katinėnai (Šilãlės r.)
Klvr – Kalvarijà (Marijámpolės sav. ter.)
KlvrŽ – Žemačių Kalvarijà (Plùngės r.)
Km – Kamaja (Rõkiškio r.)
Kp – Kùpiškis
Kpč – Kãpčiamiestis (Lazdjų r.)
Kpr – Kuprẽliškis (Bržų r.)
Krd – Kirdekiai (Utenõs r.)
Krk – Krãkės (Kėdáinių r.)
Krkn – Krekenavà (Pãnevėžio r.)
Krn – Krúonis (Kaišiadori r.)
Krns – Kriaũnos (Rõkiškio r.)
Krok – Krókialaukis (Alytaũs r.)
Krs – Kasakiškis (Pãnevėžio r.)
Krsn – Krosnà (Lazdjų r.)
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Ktk – Kùktiškės (Utenõs r.)
Kur – Kurklia (Anykšči r.)
Kvr – Kavárskas (Anykšči r.)
KzR – Kazl Rūdà
Kzt – Kaztiškis (Ignalnos r.)
Lbv – Liubãvas (Kalvarjos sav. ter.)
Ldk – Lyduõkiai (Ukmergs r.)
Ldvn – Liudvinãvas (Marijámpolės sav. ter.)
Lel – Lelinai (Utenõs r.)
Lkm – Liñkmenys (Ignalnos r.)
Lks – Laũksodis (Pakrúojo r.)
Lksr – Laũksargiai (Taurags r.)
Lkš – Lukšia (Šaki r.)
Lln – Lieliónys (Prenų r.)
Lm – Lomia (Taurags r.)
Lnkv – Linkuvà (Pakrúojo r.)
Lp – Léipalingis (Drùskininkų sav. ter.)
Luok – Luokesà (Moltų r.)
Lzd – Lazdjai
Mck – Micknai (Vlniaus r.)
Ml – Mielagnai (Ignalnos r.)
Mlt – Moltai
Mrc – Marcinkónys (Varėnõs r.)
Mrj – Marijámpolė
Mrk – Merknė (Varėnõs r.)
Mrs – Miroslãvas (Alytaũs r.)
Ms – Mósėdis (Skuõdo r.)
Msn – Mùsninkai (Širvint r.)
Mžš – Mežiškiai (Pãnevėžio r.)
Nmč – Nemenčnė (Vlniaus r.)
Nmn – Nemunáitis (Alytaũs r.)
NmŽ – Žemačių Naũmiestis (Šilùtės r.)
Nrg – Noragliai (Lazdjų r.)
Ob – Obẽliai (Rõkiškio r.)
Onš – Õnuškis (Trãkų r.)
Pbs – Pabáiskas (Ukmergs r.)
Pd – Padubysỹs (dab. Baziliónai) (Šiauli r.)
Pdv – Pãdievytis (Šilãlės r.)
Pg – Pagiria (Kėdáinių r.)
Pkln – Pakalnia (Utenõs r.)
Pkn – Pakúonis (Prenų r.)

Pkšt – Paukštakia (Plùngės r.)
Pls – Pelesà (Baltarùsija)
Plš – Palšė (Ignalnos r.)
Plt – Plãteliai (Plùngės r.)
Pn – Panevėžỹs
Pnd – Pandėlỹs (Rõkiškio r.)
Pnm – Panemunlis (Rõkiškio r.)
Pnt – Panoteria (Jonavõs r.)
Pp – Paplė (Akmẽnės r.)
Ppl – Papilỹs (Bržų r.)
Ppr – Papačiai (Kaišiadori r.)
Prl – Perlojà (Varėnõs r.)
Prv – Paróvėja (Bržų r.)
Pst – Pãstovys (Baltarùsija)
Pš – Pašvitinỹs (Pakrúojo r.)
Pšš – Pašušvỹs (Radvliškio r.)
Pun – Punià (Alytaũs r.)
Pv – Pivašinai (Alytaũs r.)
Pžl – Paąžuõliai (Moltų r.)
Rait – Raitiniñkai (Alytaũs r.)
Rd – Radvliškis
Rdč – Rdaičiai (Kretingõs r.)
RdN – Nemunlio Radvliškis (Bržų r.)
Rgl – Ragẽliai (Rõkiškio r.)
Rgv – Raguvà (Pãnevėžio r.)
Rim – Rimš (Ignalnos r.)
Rk – Rõkiškis
Rm – Ramýgala (Pãnevėžio r.)
Rmš – Rušiškės (Kaišiadori r.)
Rod – Ródūnia (Baltarùsija)
Ršk – Reškutnai (Švenčioni r.)
Rtn – Rãtnyčia (Drùskininkų sav. ter.)
Rud – Rudnià (Varėnõs r.)
Rz – Rozalmas (Pakrúojo r.)
Sd – Sedà (Mažekių r.)
Sdk – Sudekiai (Utenõs r.)
Sem – Semelškės (Elektrnų sav. ter.)
Skdv – Skaudvlė (Taurags r.)
Skp – Skãpiškis (Kùpiškio r.)
Skš – Sõkiškiai (Ignalnos r.)
Sl – Sãlos (Rõkiškio r.)
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Sld – Saldùtiškis (Utenõs r.)
Smn – Sinas (Alytaũs r.)
Snt – Sintauta (Šaki r.)
Srd – Serẽdžius (Jùrbarko r.)
Srj – Seirjai (Lazdjų r.)
Ssk – Sesikai (Ukmergs r.)
Stč – Stačinai (Pakrúojo r.)
Stk – Stãkliškės (Prenų r.)
Str – Strūnáitis (Švenčioni r.)
Sug – Sugiñčiai (Moltų r.)
Sv – Svėdasa (Anykšči r.)
Svrk – Svrkos (Švenčioni r.)
Šaul – Šaulnai (Drùskininkų sav. ter.)
Šil – Šilavótas (Prenų r.)
Šiūl – Šiūlnai (Ignalnos r.)
Škt – Šaũkotas (Radvliškio r.)
Šlčn – Šačininkai
Šll – Šilãlė
Šln – Šiaulnai (Radvliškio r.)
Šlv – Šluva (Raséinių r.)
Šmn – Šimónys (Kùpiškio r.)
Šr – Šrvintos
Šš – Šešuõliai (Ukmergs r.)
Št – Šta (Kėdáinių r.)
Šut – Šùtai (Švenčioni r.)
Šv – Švkšna (Šilùtės r.)
Švnt – Šventà (Švenčioni r.)
Tj – Taujnai (Ukmergs r.)
Trg – Taurag
Trgn – Taurãgnai (Utenõs r.)
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Trkm – Taũrakiemis (Kaũno r.)
Tsk – Tisknai (Kėdáinių r.)
Tvr – Tverẽčius (Ignalnos r.)
Upn – Ùpninkai (Jonavõs r.)
Ut – Utenà
Užp – Užpãliai (Utenõs r.)
Užv – Ùžventis (Kemės r.)
Vad – Vadõkliai (Pãnevėžio r.)
Varn – Vaniai (Telši r.)
Vb – Vabalniñkas (Bržų r.)
Vdn – Vidẽniškiai (Moltų r.)
Vdšk – Vdiškiai (Ukmergs r.)
Vies – Viẽsos (Širvint r.)
Vl – Veliuonà (Jùrbarko r.)
Vln – Vilnai (Kaišiadori r.)
Vp – Vẽpriai (Ukmergs r.)
Vrdv – Verduva (Raséinių r.)
Vrn – Varėnà
Všt – Vištýtis (Vilkavškio r.)
Vvs – Vevis (Elektrnų sav. ter.)
Vžns – Výžuonos (Utenõs r.)
Zk – Zùikos (Ignalnos r.)
Zp – Zapýškis (Kaũno r.)
Zr – Zarasa
Žg – Žagãrė (Jõniškio r.)
Žl – Žélva (Ukmergs r.)
Žmt – Žematkiemis (Ukmergs r.)
Žrm – Žirmnai (Baltarùsija)
Žsl – Žãsliai (Kaišiadori r.)
Žž – Žiežmãriai (Kaišiadori r.)
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Peculiarities of Formation of Lithuanian
Toponyms with Root Gal(< Lith. gãlas ‘end, edge’)
SUMM ARY
The toponyms deriving from Lith. gãlas ‘a place where a longer object ends; an outside
limit of an object (front, outermost part); edge, border; boundary’ and other common-root
words of similar meaning constitute the largest entry (etymological word-family) of the
third volume of The Dictionary of Lithuanian Toponyms (G–H). The toponyms with this root
also abound in other Baltic languages. The toponyms with gal- stand out for their varied
formation patterns and a special diversity of compound and composite formations; therefore, the analysis of their formation supplements and expands the description of the grammar of the Lithuanian language with new data.
The following characteristic features of the formation of the toponyms deriving from
Lith. gãlas can be singled out:
1) The most common patterns of the formation of the toponyms with the (first) root galare pluralisation (Gala), suffixation, compounding and composition (prepositional constructions and composite toponyms);
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2) The most productive type of the formation of suffixal toponyms is gal- + -inė (Gal-nė),
-inės (Gal-nės), -inis (Gal-nis), -iniai (Gal-niai, Gal-inia). These derivatives are attributable to the nomina attributiva category;
3) The largest group of compound toponyms consists of the toponyms formed from
gãlas, gala and common nouns (Gal-ã-balė, Gal--daubis, Gal-ý-laukė, Gal-ù-daržis,
Gal-úo-žeras, etc.). A significant part of compound toponyms is formed under the pattern
gãlas, gala + another toponym (Gal-ã-verknė, Gal-ia-kaušia, Gal-ilgia). These determinative compounds have a specific feature – the second component defines the first one.
4) Prepositional toponyms are most commonly formed from the novel prepositions
denoting a place galù, galè and common or proper nouns (toponyms and personal names)
in the genitive case (Galù sodýbų, Galù Dẽblono, Galè sal, Galè Širvintõs). A number of
prepositional constructions are also formed from the novel preposition expressing a direction galañ and the common nouns in the genitive case (Galañ mško, Galañ pevos);
5) Most of the toponyms forming word-phrases are the phrases expressing quantitative
(part) relations with the common and proper nouns (usually toponyms) in the genitive case
where the component with gal- is the principal component (Gãlas pevos, Gãlas Vikiautinio). The phrases with the common nouns in the genitive case expressing place relations
where the component gal- is considered the dependent component constitute a slightly
smaller group (Gãlo lankà, Gal šaltnis);
6) The following grammatical properties of the toponyms with gal- can be considered
rare: locative primary toponyms Galuõs, Galuosè; models of the formation of compound toponyms gal- (← gãlas, gala) + proper noun (toponym, personal name), + adjective, + verb;
compound toponyms formed from the illative galañ and a common or proper noun; word
phrases where the adverbialized noun in the instrumental case, galù, is used in combination
with the noun in the nominative case (Galù raistẽlis).
Įteikta 2018 m. spalio 30 d.
L AIMU TIS BILK IS
Lietuvių kalbos institutas
Petro Vileišio g. 5, Vilnius LT-10308, Lietuva
laimutis.bilkis@lki.lt
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ANŽELIKA SMETONIENĖ
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 i s : senųjų raštų leksika.

M. PETKEVIČIAUS KATEKIZMO
(1598) ABSOLIUTIEJI
SINONIMAI KITŲ XVI–XVII A.
LIETUVIŲ KALBOS RAŠTŲ
FONE
Absolute Synonyms in the Catechism of
Petkevičius in the Context of Other Lithuanian
Writings of the 16th–17th Centuries
A NOTACI JA
Šiame straipsnyje nagrinėjami 1598 m. išleisto Merkelio Petkevičiaus katekizmo (toliau – PK) absoliutieji sinonimai (dubletai), kurių vienas yra svetimos kilmės, kitas – savakilmis lietuvių kalbos žodis. Paprastai manoma, kad šio katekizmo kalba yra gana skurdi, o vertimas – daugiausia pažodinis, todėl straipsnyje siekiama išsiaiškinti, ar PK fiksuoti
absoliutieji sinonimai buvo įprasta XVI–XVII a. leksikos dalis ir kas galėjo lemti retesnių
dubletų, randamų tik PK, vartojimą. Siekiant šio tikslo, iš M. Petkevičiaus katekizmo išrenkamos visos sisteminių sinonimų poros ir iš jų atrenkami absoliutieji sinonimai. Lietuviškas
PK tekstas lyginamas su vertimo šaltiniu lenkų kalba. Sinonimų reikšmės tikrinamos Lietuvių kalbos žodyno elektroniniame leidime, bet pateikiamos pirmiausia remiantis M. Petkevičiaus katekizmu.
ES M IN I A I Ž O DŽI A I : M. Petkevičius, sinonimas, slavizmas, hibridas, skolinys.
A N NOTAT ION
This article focuses on the absolute synonyms (doublets) used in the Catechism of Merkelis Petkevičius of 1598 (CP), where one element is of foreign origin, whereas the other
word is an indigenous one. The language of this Catechism is thought to be rather poor and
its translation is regarded mainly as literary one. Therefore, an attempt is made to identify
whether the absolute synonyms used in the Catechism constituted a typical part of lexis in
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the 16th–17th centuries and what could have determined the use of rarer doublets found in
the CP only. In pursuit of this goal, all the pairs of systemic synonyms were picked out from
the text and absolute synonyms were singled out from them afterwards. Then the Lithuanian text of CP was compared to the Polish source of translation. The meanings of the synonyms were looked up in the electronic Dictionary of the Lithuanian Language, but they are
first presented following the Catechism of Petkevičius.
K E Y WOR DS : M. Petkevičius, synonym, Slavism, hybrid, loanword.

ĮVADAS
Merkelio Petkevičiaus katekizmas (toliau – PK) yra antroji Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje lietuvių kalba išleista knyga. Ji pasirodė praėjus vos trejiems metams po pirmosios knygos lietuvių kalba išspausdinimo, bet jos kalba
iki šiol mažai tyrinėta. Šis katekizmas yra tipiškas XVI–XVII a. reformatų kūrinys – jame pateikiama maldų, giesmių, nurodoma bažnytinių apeigų atlikimo tvarka, aptariami tikėjimo pamatai (žr. Kuźmina 2002: 17–18). Daugiausia
PK yra tirtas kaip literatūros objektas (Meller 1984; Pociūtė 2000; Pociūtė-Abukevičienė 2005; Niedźwiedź 2008), o straipsnių apie jo kalbą parengta nedaug
(Zinkevičius 1970; Maskuliūnas 2009). Bendresnio pobūdžio pastabų apie šio
katekizmo leksiką yra pateikta chrestomatiniuose leidiniuose (Palionis 1967;
Zinkevičius 1988). Išsamiai M. Petkevičiaus katekizmo leksiką yra tyręs Jonas
Kruopas (1970). Jis ne tik sudarė šiame katekizme vartojamų žodžių žodynėlį,
bet ir pateikė pastabų apie PK leksikos sudėtį.
Šio straipsnio objektas yra M. Petkevičiaus katekizmo absoliutieji sinonimai
(dar vadinami dubletais), kurių vienas – svetimos kilmės, kitas – savakilmis
lietuvių kalbos žodis. Vyrauja nuomonė, kad M. Petkevičiaus kalba yra daug
prastesnė už Mikalojaus Daukšos kalbą, o pats vertimas yra pažodinis, jame
gausu svetimybių, taigi siekiama išsiaiškinti, ar PK vartoti absoliutieji sinonimai
buvo vartojami kituose XVI–XVII a. lietuvių kalbos raštuose ir yra įprastas to
meto reiškinys ir kas galėjo lemti retesnių dubletų, randamų tik PK, vartojimą.
Siekiant šio tikslo, pirmiausia iš PK išrenkamos sisteminių sinonimų poros (61)
ir iš jų išskiriami absoliutieji sinonimai, tada lyginami lietuviškas PK tekstas ir
vertimo šaltinis lenkų kalba. Nagrinėjami tik tie sinonimai, kurių vienas yra
savakilmis, o kitas – svetimos kilmės žodis, t. y. į analizę neįtraukiami tokie
atvejai kaip kornastis PK 20910 ir disciplina, pametavonė PK 288 ir pakūta PK 859,
nes abu poros nariai yra skoliniai. Papildomai medžiaga renkama iš kitų XVI–
XVII a. raštų rodyklių bei paskelbtų konkordancijų, ji papildoma pavyzdžiais iš
Lietuvių kalbos žodyno.
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Sinonimų apibrėžimas, atrodytų, yra elementarus – tai tos pačios arba artimos reikšmės žodžiai (LKE 2008: 488). Vis dėlto kyla klausimas, kaip suprasti
artimumą. Sinonimija yra pavadinama vienu iš kontroversiškiausių šiuolaikinės
leksinės semantikos problemų (Jakaitienė 2010: 119–120), o panašumą siūloma traktuoti kaip kažką nestabilaus ir kintamo, nes nėra vieno būdo pamatuoti,
kaip vienas daiktas ar reiškinys yra panašus į kitą (Murphy 2003: 137). Lynne‘as
Murphy pabrėžia, kad kalbant apie sinonimus susidaro prieštara tarp vienodumo ir panašumo, nors viena ypatybė kyla iš kitos (Murphy 2003: 139), ir kad
būtina suvokti, jog sinonimija yra santykis tarp dviejų žodžių, kurie žymi tą
pačią reikšmę arba sąvoką, o ne santykis tarp dviejų žodžių reikšmių (Murphy
2003: 145). Nors apie lietuvių kalbos sinonimus ir jų rūšis yra nemažai rašyta
(Župerka 1978, 2012; Jakaitienė 2010; Pikčilingis 1969, 1988; Miliūnaitė 2009;
Vaskelienė 1999, 2000, 2004, 2013a, b; Vaskelienė, Kučinskienė 2012), sinonimijos problema iki šiol aktuali, nes yra įvairių nuomonių dėl apibrėžčių bei klasifikacijos (Vaskelienė, Kučinskienė 2012: 154), o absoliutiesiems sinonimams
(pvz., karvelis / balandis) vis dar skiriama mažai dėmesio, nors jie ir yra leksinių
sinonimų dalis. Prie leksinių sinonimų dar priskiriami ir diferenciniai sinonimai
(pvz., arklys / kuinas). Jie lietuvių kalboje, kaip ir kitose indoeuropiečių kalbose, yra žymiai dažnesni nei absoliutieji sinonimai. Toks reiškinys nesunkiai
paaiškinamas – kalbos sistemoje gyvuoti keliems visiškai vienodiems to paties
daikto ar reiškinio pavadinimams neprasminga, o anot kai kurių mokslininkų, netgi neįmanoma (Chafe 1971; Harris 1973). Jurijus Apresjanas yra iškėlęs
mintį, jog mėginant apibrėžti sinonimus daugumoje darbų dėmesys sutelkiamas į semantinius skirtumus, o ne į bendrumus. Kitaip tariant, žodžiai, kurių
reikšmių spektras visiškai sutampa, yra vadinami leksiniais dubletais, variantais,
o sinonimais laikomi tik tokie žodžiai, kurie turi tam tikrų reikšmės skirtumų
(Апресян 1974: 217). Vis dėlto L. Murphy atkreipia dėmesį į tai, kad Johnas
Lyonsas yra pabrėžęs, jog žodžiai, kurių tiek reikšmės, tiek ypatybės sutampa,
vadinami absoliučiaisiais sinonimais (Murphy 2003: 151). Lietuvių kalbotyroje
absoliutieji sinonimai (dubletai), tapačios reikšmės, bet skirtingos išraiškos kalbos vienetai, yra laikomi sisteminių sinonimų dalimi. Vadinti juos variantais,
remiantis užsienio praktika, būtų klaidinga, nes lietuvių kalbotyroje variantais
laikomos tik to paties kalbos vieneto atmainos (Župerka 2012: 29), jos ypač būdingos morfologiniam lygmeniui.
Kai kurių mokslininkų manymu, tarpusavio pakeičiamumo kriterijus, kai
vienas žodis gali pakeisti kitą ir dėl to nekinta sakinio mintis, yra svarbiausias
nustatant sinonimijos santykį (Jackson, Ze Amvela 2001: 91). Bet jei sinonimai turi reikšmes skiriančių komponentų, visiškai nesvarbu, kad pagrindiniai
komponentai sutampa, – sakinio reikšmės pakitimų gali atsirasti. Tarkime, sakiniai Palenk galvą, nes nieko nematau ir Palenk makaulę, nes nieko nematau nėra
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vienodi. Evalda Jakaitienė atkreipia dėmesį į tai, kad sinonimų junglumas yra
skirtingas, todėl jie sakinyje ne visada gali pakeisti vienas kitą (Jakaitienė 2010:
122). Suprantama, kad būtinas sinonimų bruožas yra nors dalinis pakeičiamumas (Апресян 1974: 219), tačiau tik dubletai gali būti vartojami taip, kad nebūtų patiriama jokio pasakymo reikšmės pokyčio. Vis dėlto galima suabejoti ir
jų, t. y. absoliučiųjų sinonimų, egzistavimu. Kai kurie mokslininkai dubletus
skiria nuo sinonimų (Апресян 1974: 217). Žodžių reikšmės formaliai gali visiškai sutapti, sakinyje vieną dubletą pakeitus kitu sakinio reikšmė nepakinta,
bet vis dėlto dažnai tam tikrame kontekste vartojamas tik vienas kuris dubletas.
Pavyzdžiui, važiuojantis be bilieto žmogus vadinamas tik zuikiu ir niekada nevadinamas kiškiu; anksti besikeliantis asmuo vadinamas vyturiu, o ne vieversiu.
Atsižvelgiant į tai ir mėginama skirti tokius žodžius, kurie turi panašias reikšmes
ir yra vartojami tame pačiame kontekste (jie vadinami sinonimais), ir variantus, t. y. žodžius, kuriais įvardijamas tas pats reiškinys, ypatybė ar daiktas, bet
žodžiai yra žymėti stilistiškai ir niekada nepakeičia vienas kito (Murphy 2003:
151). Kitaip tariant, vargu ar du žodžiai gali būti tapatūs semantiškai, bet kaip
leksiniai vienetai jie gali būti tapatūs, ir izoliuotai tiriant žodžių reikšmes dub
letų buvimas nepaneigiamas, net jeigu jie kai kurių mokslininkų nepriskiriami
prie sinonimų.
Nors kalbose dubletai itin reti, reikia nepamiršti vieno iš sinonimų šaltinių –
kitos kalbos. Ar žodžiai, kurių vienas yra savakilmis, o kitas – iš kitos kalbos
atėjęs skolinys1, semantiškai visiškai dubliuojantis lietuvių kalbos žodį, vertintini kaip dubletai? Taip, nes visos jų reikšmės yra vienodos (Murphy 2003: 146).
Tas vienodumas ypač pastebimas, kai žodžiai yra vienareikšmiai. Senuosiuose
lietuvių kalbos raštuose skolinys ir tokių pat reikšmių indigenis žodis vartojami pramaišiui, ir nepastebima, kad kurio nors iš jų vartojimas priklausytų nuo
konteksto. Wolfgangas Hockas, tirdamas Mikalojaus Daukšos postilės leksiką,
iškelia mintį, kad dubletai (vadinami ir lygiaverčiais žodžiais) nėra tik lietuvių
kalbos, senųjų raštų ar apskritai verstų tekstų bruožas. Jis teigia, kad tokie sinonimai gali būti siejami su vadinamosios interpretacijos, parafrazės – vienos
iš esminių Renesanso stiliaus figūrų – gausiu taikymu, jie yra pagrįsti verčiamo teksto suvokimu bei interpretacija ir turėtų būti suprantami plačiau (Hock
2012: 28–29). Vis dėlto reikia skirti sakinių sinonimiją nuo leksinės sinonimijos
(Murphy 2003: 144). Šiame darbe dubletai laikomi ir leksikos, ir sinonimijos
dalimi, nes jiems, kaip ir kitiems sinonimams, yra būdingas kintamumas (Vas
kelienė 2013b: 208): dubletai gali sudaryti eiles, vienas iš narių gali išnykti, jei
pasikeičia jo reikšmė.
1

Neturima omenyje senojo klodo skolinių, kurie yra vienintelis būdas įvardyti kokį nors daiktą,
reiškinį ar ypatybę.
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Kyla ir dar vienas klausimas: prie kokių sinonimų priskirtini daugiareikšmiai žodžiai, pagal kelias reikšmes sinonimiški vienam žodžiui, o pagal kitas
reikšmes – kitam? Tiriant polisemiją susiduriama ir su esminiu klausimu, kuri
žodžio reikšmė yra pagrindinė. Nors kartais siūloma remtis dažnumo principu,
t. y. tipine, pagrindine laikyti dažniausiai vartojamą reikšmę (Glynn 2014: 14),
visos daugiareikšmio žodžio reikšmės sudėtinės dalys sudaro struktūrą, yra viena su kita susijusios diachroniniu ir sinchroniniu būdu (Jakaitienė 1988: 19–
20). L. Murphy apskritai siūlo terminą prasmių ryšys, nes paprastai sinonimai
apima vieną ar kelias žodžių reikšmes, bet ne visas vienu metu (Murphy 2003:
143). PK vartojamų žodžių reikšmės pateikiamos pirmiausia atsižvelgiant į žodžių reikšmes šiame katekizme, atsiribojant nuo daugiareikšmio žodžio reikšmių visumos. Pavyzdžiui, užliecavoti, -avoja, -avojo, kaip galima spręsti iš kitų
senųjų raštų ir Lietuvių kalbos žodyno elektroninio varianto (toliau – LKŽe), turi reikšmę ‘užtarti’, tačiau PK šis žodis vartojamas tik reikšme ‘pasiūlyti’, todėl
sinonimų PK buvo ieškoma remiantis ja. Kai kurių PK fiksuojamų indigenių
daugiareikšmių žodžių viena ar kelios reikšmės visiškai sutampa su slavizmo
reikšmėmis, todėl tokio savakilmio ir svetimos kilmės žodžio ryšys niekuo nesiskiria nuo dubletų, nors vienos iš kelių reikšmių vartojimas gali priklausyti ir
nuo konteksto, ir tai tokius žodžius priartina prie kontekstinių sinonimų.

ABSOLIUTIEJI SINONIMAI (DUBLETAI)
Anot J. Kruopo, 25 proc. visos PK leksikos sudaro skoliniai, kurie kartais
dubliuoja lietuvišką leksiką, pavyzdžiui, statyti ir budavoti, mokytojas ir minist
ras, kerštas ir pamsta, privalėti ir musyti, sylvartas ir smūtkas (Kruopas 1998:
164). J. Kruopas teigia, kad „palyginus lietuvių kalbos mylėtojo ir puoselėtojo
M. Daukšos Katekizmo leksiką su PK leksika, pastebimas didelis žingsnis atgal“
(Kruopas 1998: 165). PK kalba vietomis yra nesklandi, ir tai rodytų, kad daug
remtasi vertimo šaltiniu – lenkų kalba. PK yra retesnių skolinių, kurių nėra kitur (pvz., hadnastis PK 13214), ir nors Konstantino Sirvydo raštuose taip pat
nemažai tik jiems būdingų skolinių bei hibridų, M. Petkevičių Zigmas Zinkevičius vadina bažnytinio žargono kalbos pradininku (Zinkevičius 1988: 200).
PK slavizmus ir jų sinonimus galima suskirstyti į dvi grupes. Pirmąją sudaro
dubletai, t. y. absoliutieji sinonimai. Jie neturi reikšmės skiriamųjų komponentų.
PK tokie sinonimai – ir slavizmas, ir savakilmis lietuvių kalbos žodis – dažniausiai turi tik vieną reikšmę arba slavizmo reikšmės visiškai sutampa su keliomis
indigenio žodžio reikšmėmis: budavoti, -avoja, -avojo ‘statyti’ PK 647 / statyti, -o,
-ė PK 6926; blūdas ‘paklydimas, kreivatikystė’ PK 13321 / klaidėjimas ‘klaida, erezija’ PK 732; cielas ‘sveikas; visas, ištisas’ PK 20519 / visas PK 6712; čertas ‘velnias’
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PK 1920 / velnias PK 13511; čiastis ‘garbė, pagarba’ PK 1919 / garba PK 3513, garbė PK 382; čiastavoti, -avoja, -avojo ‘gerbti, šlovinti’ PK 58 / garbinti, -ina, -ino
PK 10821; dyvas ‘nuostabus dalykas, keistenybė, stebuklas’ PK 12218 / stebuklas
PK 1374; dūšia ‘dvasia, vėlė, siela’ PK 67 / dvasia PK 9919; griešyti, -ija, -ijo ‘nusikalsti, nusidėti’ PK 1472 / nusidėti, nusideda, nusidėjo PK 3521; hadina ‘valanda’
PK 16020 / valanda PK 25020; kocerystė ‘erezija’ PK 1342 / klaidėjimas ‘klaida,
erezija’ PK 732; kožnas ‘kiekvienas’ PK 1821 / kiekvienas PK 4311; levas ‘liūtas’
PK 809 / liūtas PK 8010; liekorius ‘gydytojas’ PK 25117 / gydytojas PK 3127; loska
‘malonė’ PK 3822 / malonė PK 623; mečius ‘kardas, kalavijas’ PK 16011 / kalavijas
PK 6012; mylista ‘malonė’ PK 496 / malonė PK 623; mūka ‘kančia’ PK 368 / kančia PK 673; pakara ‘nuolankumas, nusižeminimas’ PK 1152 / nužemimas ‘nuolankumas’ PK 1178; pakusa ‘pagunda’ PK 2024 / pagundymas PK 11826; pamačia
‘pagalba’ PK 23612 / pagalba PK 1757, pagalbė PK 915; pamsta ‘kerštas’ PK 2713 /
kerštas PK 7415; patūroti, -oja, -ojo ‘pritarti’ PK 16413 / pritarti, -ia, -ė PK 698;
pometis ‘atmintis’ PK 2471 / atmintis PK 9616; ponas ‘viešpats’ PK 910 / viešpats
PK 883; ponavoti, -avoja, -avojo ‘viešpatauti, valdyti’ PK 23616 / viešpatauti, -auja, -avo PK 8517; valdyti, -o, -ė PK 23910; ponavonė ‘viešpatavimas’ PK 11323 /
viešpatavimas PK 869; prajėvas ‘stebuklas’ PK 14914 / stebuklas PK 1374; pūstyti,
-ija, -ijo ‘naikinti’ PK 7218 / naikinti, -ina, -ino PK 20822; ronyti, -ija, -ijo ‘žeisti’
PK 25122 / žeisti, žeidžia, žeidė PK 808; skorbas ‘turtas’ PK 4618 / turtas PK 6526;
slūžyti, -ija, -ijo ‘tarnauti’ PK 189 / tarnauti, -auja, -avo PK 2275; stodas ‘kaimenė, banda’ PK 15326 / banda PK 7024; strochas ‘baimė, išgąstis’ PK 16018 /
baimė PK 23214; svietas ‘pasaulis, žemė; visi žmonės’ PK 1514 / pasaulis PK 869;
šeforius ‘prižiūrėtojas, globėjas, vadovas’ PK 2013 / priveizdėtojas PK 20614; toblyčia ‘lenta’ PK 62 / lenta PK 10517; viera ‘tikėjimas, tikyba’ PK 23 / tikėjimas
PK 14113; zokanas ‘įstatymas’ PK 4314 / įstatymas PK 1917.
Dubletai visiškai gali pakeisti vienas kitą sakinyje – sakinio prasmė nepakinta. Kaip pavyzdį galima pateikti kelis PK sakinius: Nes kadangi gi liga atlankiey / teykiſig gi Pone / liekoriau tikraſis / ißgidit […] PK 25117; Teikis but ligoniu
giditoiu / ſilwartingu linkſmintoiu / ſuſpauſtu gialbetoiu […] PK 3127; Tęn pas vgni
ſtowedams ſtroche buwo Petras […] PK 16018; […] ir wiſokios biauribes giwena baymey Diewa […] PK 23214; […] ʒmonems pißnomis tokias biauris / bat Pona ʒokane
dukſis / dieną nakti dumodamas PK 4314; Idantigi mes tada tikray pagal iſtatima
ßwenta Pona Chriſtuſa / tą krikßtimą daritumbim PK 1917. Sukeitus vietomis
slaviškos kilmės ir indigenį žodžius, sakinio reikšmė nepakistų, bet neretai slavizmas pasirenkamas dažniau, o kartais, atvirkščiai, dažniau pasirenkamas savakilmis žodis arba abu žodžiai vartojami vienodu dažnumu. Vis dėlto PK matyti
tendencija dažniau vartoti savakilmį sinonimų poros narį, o ne slavizmą ar slaviškos šaknies hibridą (žr. lentelę).
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Dažniau pasirenkamas
slavizmas
blūdas
klaidėjimas
griešyti, -ija, -ijo
nusidėti, nusideda,
nusidėjo
kožnas
kiekvienas
mūka
kančia
pakara
nužemimas
pamsta
kerštas
pometis
atmintis
ponas
viešpats
pūstyti, -ija, -ijo
naikinti, -ina, -ino
slūžyti, -ija, -ijo
tarnauti, -auja, -avo
svietas
pasaulis
toblyčia
lenta
viera
tikėjimas

Dažniau pasirenkamas
savakilmis žodis
3
1
4
1

budavoti, -avoja, -avojo
statyti, -o, -ė
cielas
visas

1
2
1
35

56
13
7
3
6
1

čertas
velnias
čiastis
garba / garbė
čiastavoti, -avoja, -avojo
garbinti, -ina, -ino

9
19
12
55 / 16
2
56

3
dyvas
1
stebuklas
2
dūšia
1
dvasia
567 hadina
28 valanda
3
loska
1
malonė
7
mečius
3
kalavijas
67 mylista
3
malonė
3
pakusa
2
pagundymas
64 pamačia
2
pagalba / pagalbė
patūroti, -oja, -ojo
pritarti, -ia, -ė
ponavoti, -avoja, -avojo
viešpatauti, -auja, -avo /
valdyti, -o, -ė
prajėvas
stebuklas
ronyti, -ija, -ijo
žeisti, žeidžia, žeidė
skorbas
turtas
strochas
baimė
šeforius
priveizdėtojas
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Slavizmas ir savakilmis
žodis vartojami
vienodu dažnumu
kocerystė
1
klaidėjimas
1
levas
1
liūtas
1
liekorius
gydytojas
ponavonė
viešpatavimas
stodas
banda

1
1
1
1
1
1

1
2
90
97
3
6
11
37
1
3
2
37
2
6
1
1/7
1
3
1
1/9
1
2
2
3
1
4
2
12
1
3
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Dažniau pasirenkamas
slavizmas

Dažniau pasirenkamas
savakilmis žodis
zokanas
įstatymas

3
11

Slavizmas ir savakilmis
žodis vartojami
vienodu dažnumu

PK ABSOLIUTIEJI SINONIMAI (DUBLETAI)
KITUOSE SENUOSIUOSE RAŠTUOSE
PK vartojamus dubletus verta pirmiausia palyginti su M. Daukšos raštais –
1595 m. išleistu katekizmu (toliau – DK) ir 1599 m. išspausdinta postile (toliau –
DP). Šie šaltiniai yra to paties laikotarpio, M. Petkevičiaus vartota leksika dažnai
lyginama su M. Daukšos raštų leksika, todėl DK ir DP puikiai tinka siekiant išsiaiškinti, ar tuo metu apskritai vyravo polinkis vartoti tokius absoliučiuosius sinonimus. Kadangi M. Daukšos kūriniai yra du, o DP dar ir yra gerokai didesnės
apimties šaltinis, galima lyginti tik žodžių vartojimo polinkius, o ne pavartojimų skaičių. Kai kurie žodžiai DP vartojami net šimtus kartų (pvz., visas, velnias,
viešpatis), PK taip gausiai vartojamų sinonimų tėra vienas kitas. M. Daukša, palyginti su M. Petkevičiumi, dažniau rinkosi savakilmius lietuvių kalbos žodžius
statyti, -o, -ė DP 43219, visas DK 397, DP 1541, velnias (velinas) DK 5312, DP
2325, garbė DK 4212, DP 389, garbinti, -ina, -ino DK 8021, DP 59742, dvasia DP
19522, nusidėti, nusideda, nusidėjo DK 12612, DP 22328, kiekvienas DK 9310, DP
10845, klaidėjimas DP 994, liūtas DP 7935, nužemimas (nužeminimas) DK 4912, DP
29051, kerštas DK 10717, DP 1422, viešpats (viešpatis) DK 416, DP 59444, viešpatauti, -auja, -avo DP 34113 / valdyti, -o, -ė DP 34814 / valdžioti, -ioja, -iojo DK
3111, DP 586, stebuklas DK 1619, DP 26425, naikinti, -ina, -ino DP 25522, žeisti,
žeidžia, žeidė DP 61947, banda DP 34033, pasaulis DK 5312, DP 1447, tikėjimas
DK 225, DP 26514, o ne jų dubletus budavoti, -avoja, -avojo DP 43633, cielas DP
487, čertas DP 43732, čėstis DP 32135, čėstavoti, -avoja, -avojo DK 25717, DP 3417,
dūšia DP 15534, griešyti, -ija, -ijo DP 4779, kožnas DP 49739, blūdas DP 51812,
levas DP 319, pakara DP 31628, pamsta DP 9413, ponas DP 89, ponavoti, -avoja,
-avojo DP 57725, prajėvas DP 18033, pūstyti, -ija, -ijo DP 57229, ronyti, -ija, -ijo
DP 32437, stodas DP 29040, svietas DP 48621, viera DP 2287. M. Daukšos raštuose yra tik keli sinonimai, kurių svetimos kilmės narys tame pačiame šaltinyje
vartojamas daugiau kartų nei indigenis žodis: hadyna (adyna) DP 17319 (51 k.) /
valanda DP 23426 (42 k.), liekorius DP 51439 (4 k.) / gydytojas DP 51434 (1 k.),
zokanas DP 3148 (188 k.) / įstatymas DP 7552 (41 k.), dūšia DK 9720 (41 k.) /
dvasia DK 265 (31 k.). O žodžių šeforius DP 30615 ir toblyčia DP 46113 sinonimai
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priveizdėtojas ir lenta, kuriuos vartojo M. Petkevičius, M. Daukšos raštuose apskritai nepavartoti.
M. Daukšos raštuose 13 PK vartojamų sinonimų svetimos kilmės nario neturi. M. Daukša gausiai vartojo atminimas ‘atmintis; daiktas prisiminti ir t. t.’
DK 9910, DP 9522 (ne atmintis), baimė DK 514, DP 625, kalavijas DP 1831, kančia DP 17042, klaidėjimas DP 994, malonė DK 958, DP 25324, pagalba DK 13518,
DP 8223, pagundymas DK 469, DP 9733, stebuklas DK 1619, DP 26425, tarnauti, -auja, -avo DK 8116, DP 54632, turtas DK 881, DP 34437, viešpatavimas
DP 415, o ne PK vartotus jų dubletus pometis PK 2471, strochas PK 16018, mečius
PK 16011, mūka PK 368, kocerystė PK 1342, loska PK 3822 ir mylista PK 496, pamačia PK 23612, pakusa PK 2024, dyvas PK 12218, slūžyti, -ija, -ijo PK 189, skorbas PK 4618, ponavonė PK 11323. Be to, nei DP, nei DK nėra slavizmo patūroti
PK 16413, nėra ir jo indigenio sinonimo pritarti PK 698.
M. Petkevičiaus pasirinkimas vartoti minėtų dubletų slavizmus dyvas, loska, mečius, mylista, mūka, pakusa, pamačia, pometis, ponavonė, skorbas, slūžyti,
-ija, -ijo, strochas ir hibridą kocerystė, o ne savakilmius lietuvių kalbos žodžius,
kurie vartojami M. Daukšos, atrodo keistas, nes ir kituose senuosiuose lietuvių kalbos šaltiniuose2 šie svetimos kilmės žodžiai nevartojami arba vartojami
itin retai, palyginti su sinonimais indigeniais žodžiais: dyvas dar pavartotas BP I
57, KN SE 237, ChNT 286 (plg. stebuklas Mž 211, VlnE 121, BB 2Met 32, BP
II 265, SD1 30, SD3 37, SG1 39, ChNT 4), pakusa – Q 33 (plg. pagundymas
Mž 138, SP II 57), kocerystė – tik PK (plg. klaidėjimas MP 382, KN SE 261),
pometis – SD1 118, Q 214 (plg. atmintis MP 70, SD1 118, SD3 283, KN G 67),
ponavonė – KN G 98 (plg. viešpatavimas SD1 119, ChNT 3). Tai reikštų, kad
nors M. Daukša buvo lietuvių kalbos puoselėtojas, pasirinkimas vartoti tokių
dubletų kaip dyvas / stebuklas, pakusa / pagundymas, pometis / atmintis, ponavonė / viešpatavimas, kocerystė / klaidėjimas narius indigenius žodžius nebuvo
vien tik jo sąmoningas apsisprendimas – tokie slavizmai nebuvo taip smarkiai
paplitę. Remiantis PK versto teksto šaltiniu, parengtu lenkų kalba, ir jo vertimu
į lietuvių kalbą, galima daryti išvadą, kad slavizmai pakusa, pometis, ponavonė
(išskyrus dyvas) PK pavartoti atsižvelgiant į tekstą lenkų kalba: le. […] iǯeś nas
tey nocy przeßłey pokuſy chytrey ßatanſkiey […] // lie. iuog ſią nakti pereiuſią / pakuſos welnio kitroio […] PK 2024; le. […] od cǯarta y od pokus chroni […] // lie. […]
nuog welnia ir pakuſu dengia […] PK 11213; le. […] aby ſobie na pamięc przywiodł
wßytkiego ʒ̇ycia ſwego na tym swiecie […] // lie. […] id saw ant pomieties priweſtu
wiſą giwenimą ſawa ant swieta […] PK 2471; le. A nie odwłacǯay daley tewgo Panowania […] // lie. O ne attolink tolaus ſawos ponawonios […] PK 11323. Hibridas
kocerystė yra atsiradęs kiek laisviau verčiant tekstą, bet matyti, kad tekste lenkų
2

Kai kurių šaltinių santrumpos (BP, VlnE, Q, MP, C) imamos iš LKŽe.

Straipsniai / Articles

243

ANŽELIKA SMETONIENĖ

kalba vartojamas tos pačios šaknies žodis: le. […] boć niemaß ktoby cießył / a kacerſką moc ʒburʒył […] // lie. […] nes nera kas tießytu / o koceriſtę ſutrintu […]
PK 1342. Šie į platesnę vartoseną nepatekę slavizmai ir hibridas PK pavartoti
vien dėl lenkų kalbos šaltinio įtakos, bet le. panowanie į lietuvių kalbą verčiamas
ir kaip ponavonė, ir kaip viešpatavimas (le. A nie odwłacǯay daley tewgo Panowania […] // lie. O ne attolink tolaus ſawos ponawonios […] PK 11323; le. W kaǯdym
mieyſcu świata tego / wßego Panowania iego // lie. Koǯnoy wietoy ſio paſaulo wiſa
wießpatawima io […] PK 869), taigi galbūt galima kalbėti ne tiek apie tam tikrą
PK dubletų sistemą, kiek apie asmeninę autoriaus interpretaciją ir teksto perfrazavimą, mėginimą kuo tiksliau ar vaizdingiau perteikti tekstą lietuvių kalba.
Tai rodytų ir kitų žodžių poros: ir lenkų kalboje cud ir dziw, pokusa ir pokuszenie yra sinonimai: le. […] cǯyniąc tu cuda ʒ Diabelſkiey mocy […] // lie. […] rodis
diwus iǯgi čierto mačies […] PK 12218; le. […] ʒ̇eś prʒeʒ dʒiw okaʒać racʒ̇ył […] //
lie. […] kad per ſtebuklą tat rodey […] PK 1374; le. Ʒa takowymi dʒiwy ludʒie ſię
vʒnali […] // lie. Vʒ̇u tokiu ſtebuklu ʒ̇mones paſiʒ̇ino […] PK 16213; le. […] iǯeś nas
tey nocy przeßłey pokuſy chytrey ßatanſkiey […] // lie. iuog ſią nakti pereiuſią / pakuſos welnio kitroio […] PK 2024; le. […] od cǯarta y od pokus chroni […] // lie. […]
nuog welnia ir pakuſu dengia […] PK 11213; le. Nie wwodʒ́ nas na pokußenie […] //
lie. Ne weſk mus ing pagundimą […] PK 11826; le. y nie wwodʒ́ nas na pokußenie
ale nas ʒbaw ode ʒłego. // lie. […] neweſk muſu ing pagundimą: bataig giałbek mus,
nuog wiſo pikto […] PK 1024; le. Pokußenia pełny tak ʒ́imie iak lećie // lie. […] per
wiſoki ċieſą pagundima piłną […] PK 13813; le. […] aby ſobie na pamięc przywiodł
wßytkiego ʒ̇ycia ſwego na tym swiecie […] // lie. […] id saw ant pomieties priweſtu
wiſą giwenimą ſawa ant swieta […] PK 2471; le. Będǯießli miał na bacǯnośći / Naße
wßelakie krewkośći […] // lie. Jay tureſi ant atminties muſu wiſokias piktibes […]
PK 9616. Kaip matyti iš sakinių, le. cud PK verčiamas lie. dyvas, le. dziw – lie.
stebuklas, le. pokusa – lie. pakusa, le. pokuszenie – lie. pagundymas, le. pamięć –
lie. pometis, le. baczność – lie. atmintis.
Kiti PK dubletai, kurių svetimos kilmės žodžio M. Daukšos raštuose nepavartota, kituose senuosiuose lietuvių kalbos raštuose vartojami apytiksliai vienodai, be to, kartais net tame pačiame šaltinyje, taigi, kituose raštuose irgi esama sinonimijos: loska Mž 45, JE5 213 / malonė Mž 52, BB Dan 2, BP II 92;
mečius MP 217, SD1 79, KN G 271 / kalavijas BP I 114, SP II 7, SD1 79, SD3
170; mylista Mž 309, AK 38, SD1 70, SD3 88, JE1 14, JE2 15, JE3 15, JE4 15, JE5
14 / malonė Mž 52, BB Dan 2, BP II 92, SD1 70, SD3 149; mūka Mž 158, KN SE
243, JE2 220, JE3 220, JE4 225, JE5 212 / kančia Mž 229, SD1 78, SD3 38; pamačia (pamacė, pamacis) WP 58, MP 66, KN SE 185, ChNT 245 / pagalba (pagalbė) Mž 342, BP II 97, MP 237, SD3 324, KN G 3; slūžyti, -ija, -ijo Mž 503,
WP 9, VlnE 19, BB 2Met 33, BP II 320, MP 135, SD1 169, JE1 112, ChNT 10 /
tarnauti, -auja, -avo Mž 115, VlnE 111, BB 2Met 13, MP 114, SP I 201, SD1
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85, SD3 196, SG1 22, ChNT 4, Q 51; strochas KN G 213, Q 351, C II 80 / baimė BB 2Met 20, SD1 95, SD3 11. O slavizmas skorbas BB Iz 23, WP 111, VlnE
186, MP 63, SP I 172, SD1 166, JE1 19, JE2 21, JE3 21, JE4 21, JE5 20, ChNT
13, C II 396 senuosiuose lietuvių kalbos raštuose pasitaiko kur kas dažniau nei
jo sinonimas turtas BB 2Met 31, SD1 21, SD3 20, ChNT 6.
M. Petkevičius vietomis teksto iš lenkų kalbos nevertė pažodžiui, o ieškojo vaizdingesnių pasakymų, siekė, kad tekstas rimuotųsi, todėl ir vertimas tose
vietose yra gana laisvas: le. […] a nam wiecʒ̇ny pokoy ſprawił / racʒ̇yß miłosierny
Panie / wyſłuchać naße wołanie // lie. […] mums didi pakaiu dawey / teykis małoningas Pone / ſaugot mus ſawo małoney PK 3612; le. […] pocǯął Piotr Pana mśćić /
Małchowi vcho vciął / chcąc go mocnie bronić // lie. […] Petras Poną gindamas /
meċium kuri tureio / atkirta auſi Małchaus PK 16012; le. Chryſte dla vmęcʒ̇enia ǯywota twoie / racʒ̇ nas prʒyiać po śmierći do kroleſtwa ſwego // lie. Chriſte del tawo
kanċios / kuna ſawo mukos / mus wiſus teikis priimt karaliſten dangaus PK 16319;
le. […] hoynie moʒ̇e vśmierʒyć mnie taką teſknicę / gdy ręce ſwe podnioſę do imienia twego […] // lie. Gieriaus gali nuramdit mano kančias wiſas / kad rankas ſaw
kielſiu tawo weidop Pone […] PK 673 ir t. t. Tokiais atvejais sunku padaryti kokias
nors tikslesnes išvadas apie dubletų vartojimą.
Kai kur PK slavizmai dėsningai atkartoja šaltinį lenkų kalba, o kai kur jie
dėsningai atkartoja žodžius, kurių kalba donorė tikrai nėra lenkų kalba, žodis
tik bendrašaknis su rytų slavų žodžiu, slavizmo šaltiniu: le. […] acʒ̇ nas do tego ſama łaſka y dobroć Boʒ̇a godnymi cǯyni […] // lie. […] kacieyb mus top pati łoſka ir gieribe Diewo hadnays daro […] PK 20516; le. […] będʒie ʒaʒ̇ywał mąk
piekielnych // lie. […] tures mukas neißkałbetas PK 2482; le. […] abyś była ochędoʒ̇eniem / pomocą y pociechą ʒ̇ywotowi y domowi iego // lie. […] idant butumbey
groʒ̇ibe / pamaċia ir dʒ́iaukſmu ʒ̇iwata io PK 23612; le. […] a iʒ̇byſmy teʒ̇ mogli
ſłuʒ̇yć we wßytkim dobrym bliʒ́nim naßym // lie. […] o idant toypag gałetumbim
ſłuʒ̇it wiſame gierame artimiemus muſu PK 1810; le. Potym Piotr ſtrachem wielkim / gdy v ognia ſtoiał […] // le. Tęn pas vgni ſtowedams ſtroche buwo Petras […]
PK 16019. Vis dėlto M. Petkevičius ne visada rėmėsi tekstu lenkų kalba, net
jeigu ir vertė pažodžiui, o ne laisvai. Pavyzdžiui, tie patys žodžiai le. łaska, le.
służyć verčiami ne tik kaip lie. loska, lie. slūžyti -ija, -ijo, bet ir kaip lie. malonė,
lie. tarnauti, -auja, -avo (le. Przeʒ łaſkę a miłośierdʒ́ie Boʒ̇e […] // lie. Per małonę
ir miełaſirdiſte Diewa PK 623; le. […] A tobie wiernie ſłuʒ̇yli // lie. […] o taw wiernay tarnautumbim PK 2221), nors šie žodžiai yra dubletai ir sakinyje indigenis
žodis galėtų visiškai pakeisti slavizmą. Be to, ir vartodamas slavizmus M. Petkevičius ne visada rėmėsi tekstu lenkų kalba – verčiant buvo pasirinkti ir rytų slavų žodžiai, kurie nėra bendrašakniai su verčiamais lenkų kalbos žodžiais, pvz.:
le. […] ty mnie chciey wſpomoc w moiey doległośći / Boʒ̇e lutośći // lie. […] tu pats
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man padek manoſe ſunkibes / Diewe miliſtos PK 496; le. Naße ʒłośći nieprawośći /
Ʒ ſamey ßcǯerey łaſkawośći […] // lie. Muſu griekus neteiſibes iß ſawo tikros miliſtes
[…] PK 8419.
Teigti, kad M. Petkevičius visada teikdavo pirmenybę skoliniams, neleidžia
tokie sakiniai, kuriuose ne tik laisvai verčiama, bet ir vartojamas savakilmis lietuvių kalbos žodis, nors tame pačiame katekizme vartojamas slavizmas, galintis
jį pakeisti, pvz.: le. Bobych ſnać łatwiey wytrwał od miecǯa ʒranienie […] // lie.
Nes pigiaus ißkięſcia kaławiia kirtimą […] PK 6012 (plg. […] meċium kuri tureio […]
PK 16012); le. […] poprośmy Boga o pomoc […] // lie. praßom pagalbes wießpati […] PK 363 (plg. […] pamaċia ir dʒ́iaukſmu ʒ̇iwata io PK 23612). Be to, ieškota
sinonimų, jei lenkų kalbos tekste irgi vartoti sinonimai. Pavyzdžiui, le. łaska
į lietuvių kalbą verčiama loska, o le. miłosierdzie – lie. malonė (le. Nadʒieię w
miłośierdʒiu twoim pokładamy […] // lie. Nodieią małoneia tawo didei guldʒiem
[…] PK 11414), le. strach – lie. strochas, o le. pobożność, bojaźń – lie. baimė (le.
[…] y prʒyprawia wiarę ku Panu Bogu / y miłość / y wßelaką poboʒ̇ność w nas pobudʒa y ſprawuie // […] ir prigatawiia wierą Ponop Diewop / ir meyłę / ir wiſokią
baymę Diewa muſp prikiela ir reda PK 1714; le. […] y wßelakiego plugaſtwa / ʒ̇ywie w boiaʒni Boʒ̇ey […] // lie. […] ir wiſokios biauribes giwena baymey Diewa […]
PK 32314).

DAUGIAREIKŠMIAI ŽODŽIAI
Visų aptartųjų dubletų reikšmės yra tapačios, t. y. slavizmas ar hibridas ir jo
absoliutusis sinonimas indigenis žodis gali visiškai pakeisti vienas kitą – sakinio prasmė dėl to nesikeičia. Tačiau PK yra daugiareikšmių žodžių, kurie yra
sinonimiški tik tam tikromis reikšmėmis. Pavyzdžiui, zaria PK 4921 ‘padangės
švytėjimas rytą ar vakare’ (LKŽe) ir aušra PK 679 1. ‘laikas, kada diena bei rytas pradeda aušti, švisti’; 2. ‘geresnių, laimingesnių laikų pradžia’; 3. ‘rytai, rytų šalis’ (LKŽe) yra sinonimai tik pirmąja reikšme. M. Petkevičiaus katekizme žodis aušra vartojamas ne tik pirmąja reikšme ‘laikas, kada diena bei rytas
pradeda aušti, švisti’, bet ir trečiąja ‘rytai, rytų šalis’, todėl šie žodžiai nėra absoliutieji sinonimai net ir PK. Tarp kitų galimų sinonimų PK sinoniminis ryšys neatsiranda. Pavyzdžiui, tam tikrame kontekste galimas slavizmo biednas
PK 4514 ‘neturtingas, vargingas’ (LKŽe) sinonimas vargingas PK 8216 yra vartojamas tik reikšme ‘teikiantis daug vargo, rūpesčių, sunkus, varganas’ (LKŽe), o
ne antrąja reikšme ‘kuris neturtingas, beturtis’ (LKŽe). PK pasitaiko ir atvirkštinių atvejų, t. y. vartojant daugiareikšmius žodžius nesusidaro reikšmės skirtumo, taigi PK jie yra dubletai (PK reikšmės pabrauktos): apaštalas PK 15016
1. ‘bažn. kiekvienas iš dvylikos Kristaus mokinių’; 2. ‘prk. atsidėjęs kurios nors
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idėjos, mokslo skelbėjas’ (LKŽe) / mokytinis PK 1320 1. ‘kas mokosi, mokinys’;
2. ‘kokio mokslo, teorijos, kieno pažiūrų pasekėjas’; 3. ‘išsilavinęs, mokytas,
mokslus ėjęs žmogus; inteligentas’ (LKŽe); blūdyti, -ija, -ijo PK 24421 1. ‘klysti, klaidžioti’; 2. ‘svaitėti, niekus kalbėti’ (LKŽe) / klaidėti, -ėja, -ėjo PK 822
1. ‘daryti klaidas, klysti’; 2. ‘klaidžioti’; 3. ‘kliedėti’ (LKŽe); daboti, -oja, -ojo
PK 16119 1. ‘saugoti’; 2. ‘žiūrėti su patikimu, mylėti’; 3. ‘žiūrėti, atsižvelgti, paisyti’ (LKŽe) / atsivyzdėti, -i, -ėjo PK 13620 1. ‘atsižvelgti, paisyti’; 2. ‘pasigailėti’
(LKŽe); pana PK 810 1. ‘mergina’; 2. ‘ratelio lentelė, prie kurios prismeigiamas
kuodelis’; 3. ‘korta su moters atvaizdu, dama’ (LKŽe) / merga PK 78 1. ‘suaugusi netekėjusi moteris, mergina’; 2. ‘ūkininko, buožės samdoma mergina darbininkė, samdinė, tarnaitė’; 3. ‘pamergė’ (LKŽe); prarakas PK 15016 1. ‘ateities
reiškinių skelbėjas’; 2. ‘dangaus šventasis, Dievo pagalbininkas’ (LKŽe) / pranašas PK 16317 1. ‘kas ką praneša, pranešėjas, skelbėjas’; 2. ‘būsimų, nežinomų
dalykų, ateities numatytojas, skelbėjas’; 3. ‘Dievo siųstas, įkvėptas asmuo, kuris
aiškina Dievo valią, skelbia būsimus dalykus’; rėdyti, -ija, -ijo PK 169 1. ‘vilkti,
rengti drabužiais’; 2. ‘puošti, dabinti’; 3. ‘rengti, ruošti’; 4. ‘kelti, rengti, organizuoti’; 5. ‘tekinti, leisti už vyro’; 6. ‘vadovauti, tvarkyti’; 7. ‘rengtis austi, mesti
audeklo metmenis’; 8. ‘redaguoti’ (LKŽe); valdyti, -o, -ė PK 23910 1. ‘turėti valdžią, viešpatauti’; 2. ‘žiūrėti (darbų, reikalų) tvarkos, vadovauti, tvarkyti’; 3. ‘reguliuoti kieno veiksmus, duoti nurodymus, rikiuoti’; 4. ‘žiūrėti drausmės, versti
klausyti, drausti’; 5. ‘įstengti judinti, lankstyti (galūnes, sąnarius), koordinuoti
judesius’; 6. ‘galėti, mokėti naudotis’; 7. ‘kreipti ką reikiama linkme, vairuoti’;
8. ‘reikalauti kokio linksnio ar žodžio formos’; 9. ‘tvardyti’ (LKŽe); syla PK 69
1. ‘jėga’; 2. ‘ištekliai’; 3. ‘galybė’; 4. ‘prievarta’; 5. ‘pasekmė’; 6. ‘drąsa’ (LKŽe) /
galybė PK 1026 1. ‘didelis pajėgumas, stiprumas, išgalė’; 2. ‘valdžia’; 3. ‘galimumas’; 4. ‘didelė daugybė’ (LKŽe).
Sinonimai blūdyti, -ija, -ijo / klaidėti, -ėja, -ėjo; daboti, -oja, -ojo /
atsivyzdėti, -i, -ėjo PK vartojami vienodu dažnumu (pavartota tik po vieną
kartą), o sinonimų apaštalas, pana, prarakas, rėdyti, -ija, -ijo PK rasta
daugiau nei jų indigenių atitikmenų mokytinis, merga ir pranašas, valdyti, -o,
-ė: žodis apaštalas pavartotas 103 kartus, pana – 7, prarakas – 9, rėdyti, -ija,
-ijo – 29, mokytinis – 5, merga – 4, pranašas – 7, valdyti, -o, -ė – 9 kartus.
Slavizmas syla PK pavartotas 8 kartus, o jo sinonimas galybė – 34 kartus.
Visi šie sinonimai vartojami ir kituose senuosiuose lietuvių kalbos raštuose,
taigi rinkimasis vartoti slavizmą laikytinas M. Petkevičiaus pasirinkimu. Tai
matyti ir iš originalo ir lietuviško teksto gretinimo. Pavyzdžiui, apaštalas
vartojamas ne tik vietoj apostoł, bet ir vietoj zwolennik: le. […] A ʒwolennicy
fukali na onych ktorʒy ie prʒynośili […] // […] o Apaßtalay baria anuos / kurie
atneſie PK 1956; le. Bo mowi Apoſtoł Paweł ś. ʒ̇e iuʒ̇ ʒadnego potępienia niemaß
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tym […] // lie. Nes kałba Apaßtałas Powiłas ßwentas / iuog iau nera ne iokia
paſkandima tiemus […] PK 2453. Dar tas pats žodis zwolennik verčiamas ir
kaip mokytinis: le. […] łamał y dawał ʒwolennikom ſwoim […] // lie. […] łauʒ̇ia
ir dawe mokitiniems ſawo […] PK 1320. Taigi, kaip ir prieš tai aptarti dubletai
(pvz., ponavonė / viešpatavimas), daugiareikšmiai žodžiai sinonimiškai PK yra
vartojami nedėsningai, t. y. skolinys nebūtinai vartojamas vietoj atitikmens
lenkų kalba, o indigeniai žodžiai nebūtinai vartojami verčiant laisvai.

IŠVADOS
PK vartojamų absoliučiųjų sinonimų, dar vadinamų dubletais, kurių vienas
yra svetimos kilmės žodis (slavizmas arba hibridas, turintis slavišką šaknį), santykis niekuo nesiskiria nuo dubletų, kurių abu nariai yra savakilmiai lietuvių
kalbos žodžiai, santykio. Kai kurie daugiareikšmiai žodžiai, teoriškai nevertintini kaip dubletai, PK vartojami būtent kaip dubletai. M. Petkevičius vartojo
šiuos žodžius tik keliomis reikšmėmis, bendromis indigeniam ir skolintam žodžiui. Sinonimų pakeičiamumas sakinyje yra svarbiausias jų bruožas, bet PK ne
tik vartojami indigenių žodžių dubletai slavizmai arba hibridai, bet ir neretai
svetimos kilmės žodžių pozicijų pasitaiko dažniau. PK skiriasi nuo kitų senųjų
lietuvių kalbos raštų, kuriuose kai kurių absoliučiųjų sinonimų (dyvas / stebuk
las, pakusa / pagundymas, kocerystė / klaidėjimas, pometis / atmintis, atminimas,
ponavonė / viešpatavimas) arba visiškai nėra, arba linkstama rinktis indeginius
žodžius. Neaišku, kodėl M. Petkevičius pasirinko tokius retesnius, kituose šaltiniuose nevartotus, žodžius. Ne visuomet tam įtakos turėjo tekstas lenkų kalba,
o lietuvių kalboje jau būta visiškų atitikmenų savakilmių žodžių. Kitais atvejais
PK yra vartojami dubletai, gana paplitę ir kituose senuosiuose lietuvių kalbos
raštuose, išskyrus M. Daukšos raštus (juose nėra svetimos kilmės narių). Taigi,
J. Kruopo teiginys, kad M. Petkevičiaus vartota leksika yra daug skurdesnė nei
M. Daukšos, turi pagrindo, jeigu ji vertinama pagal skolintos kilmės ir savakilmių lietuvių kalbos žodžių santykį, tačiau M. Petkevičiaus vartota leksika šiuo
aspektu nedaug kuo skiriasi nuo daugumos senųjų lietuvių kalbos raštų leksikos.
Vis dėlto M. Petkevičius nesekė teksto lenkų kalba aklai. Apie tai byloja sinonimų paieškos tais atvejais, kai lenkų kalbos tekste irgi vartojami sinonimai
(le. cud išverstas lie. dyvas, o le. dziw – lie. stebuklas; le. pokusa – lie. pakusa,
o le. pokuszenie – lie. pagundymas; le. pamięć – lie. pometis, o le. baczność – lie.
atmintis). Taigi, galima kalbėti apie M. Petkevičiaus mėginimą kuo tiksliau ar
vaizdingiau perteikti tekstą lietuvių kalba. Iš kai kurių sakinių matyti ne tik laisvas, nepažodinis vertimas, bet ir savakilmio lietuvių kalbos žodžio vartojimas,
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nors tame pačiame katekizme vartojama ir jį galinčių pakeisti slavizmų. Kartais pastarieji vartojami ne dėl teksto lenkų kalba įtakos, nes verčiant pasirinkti
iš rytų slavų pasiskolinti žodžiai, kurie nėra bendrašakniai su verčiamais lenkų
kalbos žodžiais. Galbūt tam įtakos turėjo asmeninis autoriaus žodynas ir verčiamo teksto interpretavimas.
Š A LT I N I A I
AK – Anoniminis 1605 m. katekizmas. Prieiga per internetą: http://www.lki.lt/
seniejirastai/db.php.
BB – Jonas Bretkūnas. Biblija, 1590. Prieiga per internetą: http://www.lki.lt/seniejirastai/
db.php.
ChNT – Biblia Litewska Chylińskiego. Nowy Testament. Tom 3. Indeks, leid. Czesłav
Kudzinowski. Poznań: Wydawnictwo naukowe uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
DK – Mikalojaus Daukšos 1595 metų Katekizmas = Katechismus von Mikalojus Daukša
vom Jahre 1595: 1595 m. katekizmo fotokopija ir jo transliteruotas tekstas, par. Vida Jakštienė, Jonas Palionis. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1995.
DP – Indeks-słownik do „Daukšos postilė“, leid. Czesłav Kudzinowski. Poznań: Wydawnictwo naukowe uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
JE – Jonas Jaknavičius. Ewangelie Polskie y Litewskie. Prieiga per internetą: http://www.
lki.lt/seniejirastai/db.php.
KN – Steponas Jaugelis Telega, Samuelis Minvydas, Jonas Božymovskis. Knyga Nobažnystės, 1653. Prieiga per internetą: http://www.lki.lt/seniejirastai/db.php.
LKŽe – Lietuvių kalbos žodynas 1–20, 1941–2002, elektroninis variantas (antras elektroninis leidimas), red. kolegija: Gertrūda Naktinienė (vyr. redaktorė), Jonas Paulauskas, Ritutė Petrokienė, Vytautas Vitkauskas, Jolanta Zabarskaitė. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2013. Prieiga per internetą: http://www.lkz.lt.
Mž – Martynas Mažvydas. Katekicmas ir kiti raštai = Catechismus und andere Schriften
(Bibliotheca Baltica). Vilnius: Baltos lankos, 1993.
PK – 1598 metų Merkelio Petkevičiaus katekizmas. Kaunas: Švietimo ministerijos leidimo komisija, 1939.
SD1 – Senasis Konstantino Sirvydo žodynas. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos
institutas, 1997.
SD3 – Pirmasis lietuvių kalbos žodynas. Vilnius: Mokslas, 1979.
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SG – Saliamonas Slavočinskis. Giesmes tikieimvy katholickam pridiarancias, 1646. Prieiga per internetą: http://www.lki.lt/seniejirastai/db.php.
SP – Punktai sakymų, I–II, par. F. Specht. Göttingen, 1929.
WP – Wolfenbüttelio postilė, 1573. Prieiga per internetą: http://www.lki.lt/seniejirastai/
db.php.
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Absolute Synonyms in the Catechism of
Petkevičius in the Context of Other Lithuanian
Writings of the 16th–17th Centuries
SUMM ARY
The Catechism of Merkelis Petkevičius (CP) was published three years after the publication of the Catechism by Mikalojus Daukša. Though the CP is the first Lithuanian book
of the Reformers in the Grand Duchy of Lithuania, it has so far received little attention
from scholars. The Catechism has been discussed mainly in the general context of Lithuanian writings of the 16th–17th centuries, and scholars have most frequently focused on
the translations of psalms in the Catechism of Petkevičius from the Polish language. The
grammatical, lexical and phonetic features of the language in the CP have been analysed
in several articles only. This article focuses on absolute synonyms (doublets) as a segment
of lexis in the Catechism of Petkevičius, where one element is of Slavic origin or a hybrid
with a Slavic stem and the other element is an indigenous word. The goal of the article is
to identify whether the absolute synonyms found in the CP were typical of the lexis in the
16th–17thcenturies and what could have determined the use of rarer doublets found in the
CP only. In pursuit of this goal, all the pairs of systemic synonyms were selected from the
Catechism of Petkevičius and absolute synonyms were singled out afterwards. The Lithuanian text of the Catechism was compared to the Polish source of translation to reveal the
influence of the original text on the translation into the Lithuanian language. Though the
absolute synonyms from this Catechism are most frequently found in other Lithuanian writings of the 16th–17th centuries, this Catechism is regarded differently in some cases, because
rarer synonyms, which are not attested in other sources, can be found in it. The reasons for
the choice of such lexis by Petkevičius are not always clear, because in some cases the text
in Polish did not seem to have any influence on this.
Įteikta 2018 spalio 18 d.
ANŽELIK A SMETONIENĖ
Lietuvių kalbos institutas
Petro Vileišio g. 5, LT-10308 Vilnius, Lietuva
anzelika.smetoniene@gmail.com
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9-ASIS TARPTAUTINIS
DIALEKTOLOGIJOS
IR GEOLINGVISTIKOS
KONGRESAS

2018 m.

liepos 23–27 d. Vilniuje vyko 9-asis Tarptautinis dialektologijos ir geolingvistikos kongresas. Šis mokslo
renginys sulaukė dialektologijos ir geolingvistikos srities mokslininkų ir svečių iš 28 pasaulio valstybių. Kongresą organizavo Lietuvių kalbos institutas,
jo partneriai – Vilniaus universitetas, Šiaulių universitetas ir Lietuvos mokslų
akademija.
Kongreso iniciatorė – Tarptautinė dialektologijos ir geolingvistikos asociacija
(angl. International Society for Dialectology and Geolinguistics (SIDG); plačiau žr.
http://www.geo-linguistics.org/index.html). Pirmasis toks kongresas surengtas
1993 m. Budapešte (Vengrija). 1997 m. kongresas vyko Amsterdame (Nyderlandai), 2000 m. – Liubline (Lenkija), 2003 m. – Rygoje (Latvija), 2006 m. – Bragoje (Portugalija), 2009 m. – Maribore (Slovėnija), 2012 m. – Vienoje (Austrija), 2015 m. – Famagustoje (Šiaurės Kipro Turkų Respublika). Kas trejus metus
vis kitoje Tarptautinės dialektologijos ir geolingvistikos asociacijos veikloje dalyvaujančioje šalyje surengiamų kongresų tikslas yra tarptautinis dialektologijos
ir geolingvistikos kryptis plėtojančių institucijų ir mokslininkų bendradarbiavimas, pasidalijimas teoriniais, metodologiniais požiūriais, mokslinės diskusijos.
Penkias dienas vykusiame kongrese pranešimų klausytasi plenariniame posėdyje (liepos 23 d.) ir dešimtyje sekcijų (liepos 24 d., 25 d., 27 d.), apibend
rinamosioms diskusijoms skirtas baigiamasis posėdis (liepos 27 d.). Vieną iš
mokslinio renginio dienų (liepos 26 d.) dalyvauta pažintinėje kultūrinėje programoje, kuri taip pat yra Tarptautinės dialektologijos ir geolingvistikos asociacijos organizuojamų kongresų dalis.
Per kongreso atidarymą Lietuvių kalbos institute dalyvius ir svečius sveikino Lietuvių kalbos instituto direktorė dr. Albina Auksoriūtė, Lietuvos Respub
likos Seimo Užsienio reikalų komiteto narys Audronius Ažubalis, Lietuvos
Apžvalgos / Surveys
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Respublikos Vyriausybės kanclerio pirmasis pavaduotojas Deividas Matulionis,
Tarptautinės dialektologijos ir geolingvistikos asociacijos leidžiamo žurnalo redaktorė Astrid van Nahl, taip pat Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto dekanė prof. dr. Meilutė Ramonienė, Lietuvos mokslų akademijos viceprezidentas akademikas Zenonas Dabkevičius. Perskaitytas Tarptautinės dialektologijos
ir geolingvistikos asociacijos prezidentės Marios-Pilar Perea sveikinimo laiškas,
išklausytas Šiaulių universiteto mokslo ir meno prorektorės prof. dr. Ingridos
Šaulienės sveikinimo vaizdo įrašas.
Plenariniame posėdyje pranešimus skaitė kviestiniai pranešėjai.
Prof. dr. Fransas Hinskensas iš Mertenso instituto ir Amsterdamo laisvojo
universiteto (Nyderlandai) pranešime „Dialektologija ir kalbos variantiškumo
tyrinėjimai. Quo vadis?“ (angl. Dialectology and the study of language variation.
Quo vadis?) aptarė kai kuriuos dialektologijos raidos aspektus. Jis pabrėžė, kad
dialektologija jau nebėra mokslas, griežtai atsiribojęs nuo moderniosios lingvistikos. Socialinis aspektas, kiekybinių metodų įtraukimas, kognityvinis požiūris – tai vieni iš dialektologiją papildančių dėmenų. Tiriamųjų objektų ir metodų kaita gali turėti įtakos tradicinių dialektų kraštovaizdžių pokyčiams, naujųjų
tarminių darinių ar dialektų kontinuumo išryškėjimui. Pranešėjas svarstė, kaip
kalbos variantiškumas, atsiradę nauji jo tipai galėtų būti tyrinėjami, kokie iššūkiai laukia ateities tarmių tyrimuose.
Dr. Chriso Montgomery iš Šefildo universiteto (Didžioji Britanija) pranešimas „Percepcija: kodėl turime suprasti, bet suprasti sunku“ (angl. Perception: Why we need to understand it, and the difficulties in doing so) buvo skirtas
perceptyviajai dialektologijai. Lektorius, išryškindamas percepcijos tyrimų vietą
kalbos variantiškumo tyrimų istorijoje, pabrėžė, kad percepcijos suvokimas yra
svarbus kalbos modeliams, taip pat dialektų kaitai suprasti. Holistiškai suprantant kalbos variantiškumą ir kaitą, autoriaus nuomone, reikia atsižvelgti į percepcijos vaidmenį ir ieškoti būdų, kaip geriau integruoti tiek pačios kalbos, tiek
jos percepcijos tyrimus.
Kviestinis pranešėjas iš Liuksemburgo universiteto dr. Christophas Purschke
pranešime „Dialektologija tampa skaitmenine. Regioninio variantiškumo įtraukimas į anoniminę socialinių medijų komunikaciją“ (angl. Dialectology goes digital. Tapping regional variation in anonymous social media communication)
pristatomu tyrimu siekė diskutuoti dėl kompiuterinės sociolingvistikos ir prisidėti prie šios naujos srities. Pasak pranešėjo, dauguma variantinės lingvistikos tyrimų grindžiami tradiciniu požiūriu, duomenys analizuojami taikant jau
pripažintą, įsitvirtinusią metodologiją, o kompiuterinėje lingvistikoje beveik
neatsižvelgiama į kalbos variantiškumo socialinį sąlygiškumą. Taigi ir sociolingvistikos, ir kompiuterinės lingvistikos požiūriai galėtų būti įtraukiami į kalbos
variantiškumo tyrimus.
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Lietuvos dialektologams atstovavusi prof. dr. Danguolė Mikulėnienė supažindino su Lietuvių kalbos institute sukurtu multimodaliuoju (daugiamačiu)
sociogeolingvistiniu modeliu, kuris pastaraisiais metais Lietuvoje pradėtas taikyti regioninio kalbos variantiškumo tyrimuose. Pranešimo „Regioninio kalbos variantiškumo tyrimų multimodalusis sociogeolingvistinis modelis: XXI a.
pradžios lietuvių kalbos atvejis“ (angl. Multidimensional sociogeolinguistic model
for regional language variation studies: Lithuanian case at the beginning of the 21st
century) autorė išskyrė tris svarbiausius tyrimo lygmenis: 1) tarmių tradicinių
kalbos duomenų atrankinę analizę; 2) kalbinės aplinkos ir sociokultūrinių tink
lų studijas; 3) kalbos vartotojų nuostatų ir viešosios nuomonės tyrimą. Čia taikomi dialektometrijos metodai, kiekybinė analizė leidžia išvengti galimo tyrėjo
subjektyvumo ir dialektofilinio požiūrio.
Dar vieno kviestinio pranešėjo – prof. dr. Juano-Andréso Villenos-Ponsodos
iš Ispanijoje įsikūrusio Malagos universiteto pranešimą „Geolingvistikos ir dialektologijos duomenų patikimumo dilema atliekant sociolingvistinius tyrimus.
/θ/ skilimo Andalūzijos ispanų kalboje atvejis“ (angl. The dilemma of the reliability of geolinguistic and dialectological data for sociolinguistic research. The case
of the Andalusian demerger of /θ/) perskaitė dr. Jurgita Jaroslavienė. Nagrinėta
geolingvistinių, dialektologinių ir sociolingvistinių duomenų sąsaja remiantis
Andalūzijos regiono kalbos vartotojų kalbine bei kultūrine situacija. Mokslininkas pabrėžė, kad sociolingvistiniai duomenys grindžiami sociologine prielaida
apie atranką ir variaciją, o tai nesuderinama su pamatiniais geolingvistiniais ir
dialektologiniais duomenimis. Autorius svarstė, kokiu mastu geolingvistiniai ir
dialektologiniai duomenys gali būti patikimi, siekiant retrospektyviai sekti variantiškumo istoriją ir tam tikrus kalbinius pasikeitimus.
Po plenarinio posėdžio kongresas tęsė darbą dešimtyje sekcijų. Viena iš jų –
„Perceptyvioji dialektologija: kiekybinės ir kokybinės perspektyvos“. Sekcijoje
M. Schmalz (Šveicarija) pristatė naują metodologinį požiūrį, G. Múcsková (Slovakija) kalbėjo apie liaudies dialektologiją kaip šaką, papildančią perceptyviąją
dialektologiją, D. Aliūkaitė (Lietuva) analizavo objektyvųjį ir subjektyvųjį tarmiškumą Lietuvoje.
Sekcijoje „Tarpkalbinė dialektologija: daugiakalbis ir daugiakultūris variantiškumas“ L. Balode (Latvija), T. Jakop (Slovėnija), M. Nevaci (Rumunija),
N. Saramandu (Rumunija), I. Metsmägi (Estija), V. Oja (Estija), Ch. Schneider
(Šveicarija) skaitė pranešimus apie kalbų įtakas, tarmių konvergenciją. R. Kvašytė (Lietuva) pristatė lietuvių kalbinę situaciją ir sociokultūrinius tinklus Lat
vijoje, H. Suzuki (Norvegija) supažindino su geolingvistiniais tibetiečių tarmės,
o Y. Asahi (Japonija) – su japonų diasporų kalbinių variantų tyrimais. E. Zuloaga (Ispanija) kalbėjo apie geografinio kriterijaus riziką aiškinant praeitį (remtasi
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baskų atveju). M. Bouzouita (Belgija) ir V. Casanova (Belgija) nagrinėjo posesyvus, V. Lara Bermejo (Šveicarija) – komitatyvus.
Sekcijoje „Tarminiai šaltiniai: tekstai, žodynai, atlasai, korpusai“ gilintasi į
lietuvių, estų, japonų, olandų tarmių žodynų, atlasų istoriją ir dabartinę situaciją. Įžvalgomis dalinosi J. Švambarytė-Valužienė (Lietuva), M. L. Kalvik (Estija),
M. Kendla (Estija), K. Tomosada (Japonija), H. Iwaki (Japonija), M. Matsuda
(Japonija), N. Siokawa (Japonija), C. I. Floarea (Rumunija), J. Corbera Pou (Ispanija). Žodynų, atlasų skaitmeninimo galimybes ir problemas, skaitmeninės
kartografijos iššūkius aptarė J. Van Keymeulenas (Belgija), V. De Tier (Belgija), D. Brozović (Kroatija), šiai tematikai skirtas ir M. P. Pereos (Ispanija)
pranešimas.
„Dialektai erdvėje ir laike“ – tai dar viena sekcija, kurioje kalbėta ir diskutuota apie olandų, austrų, ispanų, italų, japonų, kinų, baskų, slovakų, latvių,
lietuvių tarmes. Tarmės vertintos istoriniu aspektu, taip pat įvairiais požiūriais
aptarta XXI a. susidariusi situacija. Dėmesys kreiptas į tarmių pasikeitimus, kuriems įtakos turi laikas ir kalbiniai kontaktai, kalbinę tarmiškai kalbančių savimonę. Aiškintas žodžių tarminiuose tekstuose vidurkio skaičiavimo metodas.
Šioje sekcijoje pranešimus skaitė A. Daina (Latvija), L. Markus-Narvila (Lat
vija), W. Heeringa (Nyderlandai), F. Hinskensas (Nyderlandai), Ch. Schrödl
(Vengrija), H. Ueda (Japonija), Y. Ebata (Japonija), U. Goiriena Lorea (Ispanija),
G. Kačiuškienė (Lietuva), M. Cerruti (Italija), M. Endo (Japonija), J. Pabrėža
(Lietuva), M. Padilla-Moyano (Prancūzija).
Kongrese taip pat dalintasi įžvalgomis sekcijoje „Tarminis kūrybiškumas ir
raštingumas XXI amžiuje: poreikis, galimybė, būtinybė“. K. Geyeris (Danija)
aptarė tarminių posakių žodynus kaip tiesioginį liaudies dialektologijos tyrimų
šaltinį, o A. Mlekodaj (Lenkija) – tarminės literatūros tyrinėjimus kaip dialektologijai pravartų, ją papildantį dėmenį. J. Zabarskaitė (Lietuva) pateikė tarmės,
galinčios būti kūrybiškumo elementu, sampratą.
Sekcijos „Teorinė dialektologija: tarmės (de)konstrukcija ir (de)konceptualizacija“ posėdyje tarmės nagrinėtos įvairiais teoriniais aspektais. Pranešėjai iš
Ispanijos G. Aurrekoetxea ir A. Ensunza kalbėjo apie dialekto sampratos prob
lemiškumą, E. Vallsas (Ispanija), remdamasi katalonų tarmių pavyzdžiais, analizavo ribų efektą. V. Meiliūnaitė (Lietuva) nagrinėjo, kada ir kodėl pateikėjai
renkasi vartoti skiriamuosius tarmės bruožus, užuot pasidavę vyraujančiai tendencijai šių bruožų atsisakyti. K. Kozhanovo (Rusija) ir B. Wiemerio (Vokietija) pranešimas buvo skirtas morfosintaksinio variantiškumo lietuvių tarmėse
tyrimui.
Sekcijoje „Lingvistinė (mokslinė laboratorinė) dialektų vertė ir savivertė“ D. Pakalniškienė (Lietuva) ir J. Lubienė (Lietuva) analizavo somatonimų
modelius ir motyvaciją, F. Cugno (Italija), F. Cusan (Italija) – leksikalizaciją
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ir metaforizaciją. J. Škofic (Slovėnija) kalbėjo apie tarminius mikrotoponimus,
J. N. Fodoras (Vengrija) gilinosi į tarminę onomastiką, su prūsų tarmių tikriniais daiktavardžiais supažindino G. Blažienė (Lietuva). Japonijos mokslininkai
Sh. Ogawa, F. Inoue, Y. Hanzawa aptarė istorinį ir geografinį variantiškumą žodynuose bei tarmių žodynų pasikeitimus. A. Stafecka (Latvija) pasidalino įžvalgomis apie pavardes kaip dialektologijos ir kalbų kontaktų tyrinėjimų šaltinį,
M. Koletnik (Slovėnija) ir N. Šabec (Slovėnija) analizavo slovėnų ir anglų kalbų kontaktus, tarmės išlaikymą imigrantų bendruomenėse. S. Jērāne (Latvija)
ir M. Hopej (Lenkija) pranešimai buvo skirti kalbinio kraštovaizdžio tyrimams.
Įvairių metodologijų kaitą, taikymą atskleidžiantys pranešimai perskaityti
sekcijos „Kaupiamosios ir interpretacinės metodologijos dialektologijoje“ posėdžiuose. Kalbėta apie dialektometrijos ir kitais kiekybinės dialektologijos metodais atliktus tyrimus, žemėlapių rengimo ypatumus. Analizuota fonetika ir fonologija, morfologija, tarmės ir bendrinės kalbos kontaktai, aptartos transkripcijos
taikymo galimybės ir problemos. Pranešimus skaitė D. Markus (Latvija), Y. Yamazaki (Švedija), L. Thöny (Šveicarija), G. Tillingeris (Švedija), Sh. K. Kayoko
(Japonija), Y. Nakajima (Japonija), S. Matayoshi (Japonija), K. Shinsuke (Japonija), S. Yukako (Japonija), R. K. Faquire (Bangladešas), A. Leskauskaitė (Lietuva), Ch. Fukushima (Japonija), T. Onishi (Japonija), Y. Kumagai (Japonija),
M. Bouzouita (Belgija), M. Castillo (Šveicarija), E. Pato (Kanada), L. Geržotaitė (Lietuva), H. Huangas (Kinija), Y. Zhu (Kinija), H. Ramischius (Vokietija), T. Legesse Feleke (Italija), V. Kardelis (Lietuva), Ch. Schneider (Šveicarija),
R. Bakšienė (Lietuva), A. Čepaitienė (Lietuva), J. Jaroslavienė (Lietuva), J. Urbanavičienė (Lietuva), A. Ivanickaja (Lietuva), D. Kiseliūnaitė (Lietuva), D. Jakulytė (Lietuva).
Baigiamajame posėdyje, kuriam temą pasiūlė mokslininkai M. Sawaki,
Ch. Fukushima, F. Inoue, T. Onishi (Japonija) ir W. Heeringa, F. Hinskensas
(Nyderlandai), klausytojams buvo pristatytos japonų ir olandų-flamandų dialektologijos mokyklos ir jų tarpusavio sąsajos.
Paskutinio Tarptautinio dialektologijos ir geolingvistikos kongreso posėdžio
metu apibendrintas penkias dienas vykęs mokslo renginys. Pasidžiaugta plačia
pranešimų tematika ir problematika, gausiu dalyvių skaičiumi. Iš viso perskaityta daugiau negu 80 mokslinių pranešimų (jų tezes galima rasti renginio interneto svetainėje http://sidg2018.lt). Svečiai dėkojo už puikų kongreso organizavimą. Puikių vertinimų, atsiliepimų išgirsta ir apie kongreso pažintinę kultūrinę
programą: išvyką į Rumšiškes, Trakus, Kernavę, ekskursijas po Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmus, Vilniaus universitetą.
9-asis Tarptautinis dialektologijos ir geolingvistikos kongresas sudarė galimybę įvairių pasaulio šalių mokslininkams pasidalinti įžvalgomis ir naujais požiūriais, metodologijų taikymu, pristatyti tyrimus, atkreipti dėmesį į vyraujančias
Apžvalgos / Surveys

259

SIMONA V YNIAUTAITĖ

tendencijas. Dalinimasis moksline patirtimi, proga padiskutuoti, užmegzti dialogą tiek aktyviai dalyvaujant sekcijose, tiek neakademinėje aplinkoje, tikėtina,
bus paskata naujoms idėjoms ir bendrų darbų pradžiai bei tąsai.
2021 m. 10-asis Tarptautinis dialektologijos ir geolingvistikos kongresas
vyks Rumunijoje, Bukarešte.
Įteikta 2018 m. lapkičio 5 d.
SIMONA V YNI AU TAITĖ
Lietuvių kalbos institutas
Petro Vileišio g. 5, LT-10308 Vilnius, Lietuva
simona.vyniautaite@lki.lt
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Field s of r e s e a r c h : analysis of the dialect of written sources,
lexicography and lexicology of dialect, sociolinguistics, syntax.

IMPORTANT ASPECT OF
LITHUANIAN DIALECTOLOGY:
DIALECT DICTIONARIES
Svarbus lietuvių dialektologijos aspektas:
šnektų žodynai
A N NOTAT ION
The present article aims to describe the school of compilation of Lithuanian dialect dictionaries the formation of which covers the period from the end of the 20th century till the
beginning of the 21st century. This article reviews fifteen dialect dictionaries published in
1944–2017: periodization, structure (volume, types of presentation of lexis), geographical
distribution, which reflects the aim of the preservation of border dialects and subdialects
for scientific and educational purposes.
K E Y WOR DS : dialect dictionaries, subdialects and subdialect groups, types of
dictionaries, sample of vocabulary (lexicon), periodization.
A NOTACI JA
Šiame straipsnyje aptariama nuo XX a. pabaigos iki XXI a. pradžios besikūrusi lietuviškų tarmių žodynų rengimo mokykla. Apžvelgiama penkiolika 1944–2017 m. išleistų
šnektų žodynų, t. y. jų parengimo laikas, struktūra (apimtis, leksikos pateikimo būdai), geografinis pasiskirstymas, rodantis siekį mokslo ir mokymo tikslais išsaugoti paribio tarmes
ir šnektas.
ES M IN I A I Ž O DŽI A I : šnektų žodynai, šnektos ir šnektų grupės, žodyno rūšis, žodyno imtis (leksika), parengimo laikas.
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INTRODUCTION
Neogrammarians (Junggrammatiker) are the school of linguists which formed
in Germany (Leipzig) in the late 19th century. It influenced the appearance of
many types of specialized dictionaries in various languages (French, German,
Italian, Swedish, Russian and others). The linguistic works in Lithuanian were
not an exception.
The period of 1944–2017 described in the article is marked with significant
historical, political, economic, and cultural changes. It covers the period of the
second Soviet occupation (1944–1990) as well as the years of restored independence (since 1990). This particular period which covers the period of over
70 years is considered the era of linguistic development, establishment of the
standard language, dialect levelling and the effort of scientists to preserve the
lexis of the Lithuanian language (both written and spoken). To achieve these
goals, a remarkable variety of dictionaries has been compiled.
The most significant work in the field of dictionaries during the first period
of the independence of Lithuania was the compilation of the material for the
Lietuvių kalbos žodynas (Lithuanian Language Dictionary) and the writing of
this dictionary. This work did not stop during the period of the second Soviet
occupation and later, when the independence of Lithuania was restored. Material for the Lietuvių kalbos žodynas was collected from various sources, old
written sources and Lithuanian dialects; hence, the compilation of this particular dictionary was an unstoppable process regardless of the efforts to stop its
publication.1 Since dialect (dialect, subdialect and subdialect groups) lexicon in
the Lietuvių kalbos žodynas did not reflect the development of a specific dialect,
subdialect or subdialect group (the appearance of new words or the disappearance of old inheritance) as well as the expansion or deterioration of dialects, it
means that the dialect lexicon did not reflect the inward and outward dialect
phenomenon, and the necessity for dialect dictionaries emerged.
The start of linguistic movement stimulated the preparation of dialect descriptions as well as the collection of dialect data. For that reason, dialecto
logists were determined not only to study dialects but also to preserve their
unique lexis.2 Vytautas Vitkauskas, the compiler of the first dialect dictionary,
states in its introduction: “In the summer of 1954, encouraged by professor
Balčikonis, I tried to collect and record words and phrases from the area of my
native Kuršėnai” (Vitkauskas 1976 : 3). Dialectologists were induced to collect
1

For more information, see Pupkis 2013: 31–298.

2

For more information on the data, see tarmes.lki.lt or http://www.tarmes.lt.
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dialectal vocabulary as quickly as possible because of the threat: the process of
dialect leveling and change, which was related to the changes in the language
model of the old and young generations, the deterioration of the rural reality,
and the strengthening of the standard language (sometimes the last was a forcible process).3 Aldonas Pupkis, the compiler of a few dictionaries of the Western Aukštaitian dialect of Kaunas region, writes: “My interest in words and
dictionaries, instilled by professor Balčikonis and fostered by professor Kaz
lauskas, encouraged me to start the preparatory work for Zanavykų šnektos žodynas (Zanavykai Subdialect Dictionary): to be in charge of the collection of
the card index, to manage the group of authors, to edit the text, and to concentrate on the Kazlų Rūdos šnektos žodynas (Kazlų Rūdos Subdialect Dictionary)
later” (Pupkis 2013: 7).
Professional research of subdialects has always been closely related to the
purpose of the preservation of the lexical features of language varieties for future generations. Research material reveals how the work of the compilation of
dialect dictionaries was organized and how it is being organized at the moment.
The research material includes the dictionaries of Lithuanian dialects, subdialects and their groups published from 1944 to 2017.4 This article aims to highlight the formation of the Lithuanian dialectal lexicography on the basis of dictionaries of dialect lexicon, which were released in 1944–2017.5
In order to achieve the aim, the following objectives were set: 1) to analyze
the possible periodization of dialect dictionaries and to present it to the scienti
fic community; 2) to discuss the structural parts of dialect dictionaries (volume,
orthography, etc.); 3) to present the local view of dialect dictionaries (geographical distribution in Lithuania and its ethnic areas); 4) to compare the Lithuanian
research in the field of dialect dictionaries with the research of dialectologists
from the neighboring Baltic states.
In order to justify the conclusions, the descriptive and comparative methods
are used with the particular emphasis on the geographical distribution of dialect
dictionaries (localization).
3

For more information on the situation of the linguistic point at the end of the 20th–beginning of
the 21st century, see Švambarytė-Valužienė 2014.

4

According to the author, the reference point of time is considered to be 2017.

5

The author does not analyze the issue of lexicography of dialect dictionaries as it would be the
topic for a theoretical work but not for a review article. For more information about the theoretical issues of dialect dictionaries, the sampling of dialecticisms, see Sakalauskienė 2010, 2014. For
more information on the types of dictionaries, see Jakaitienė 2005, 2006; Zubaitienė 2015.
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PERIODIZATION OF DIALECT
DICTIONARIES
The first Lithuanian dialect dictionary compiled by Vytautas Vitkauskas was
published in 1976. The whole 70-year long period, which is being described in
this article, can be divided into two parts. Not a single dialect dictionary was
published in the first three decades of the Soviet occupation from 1944 to 1976.
The first period of more intensive publication of dialect dictionaries covers the
decade from 1976 to 1988. It was again followed by a short break in publication of dialect dictionaries. No dictionaries were published in the period from
1988 to 1990.
A new era for Lithuanian dialect dictionaries began after the restoration of
independence. The period from 1990 to 2017 can be divided into two periods
as well. Five dictionaries were published in the period from 1990 to 2008 and
four dialect dictionaries were published in the period from 2008 to 2017. The
background for the periodization of the last decades is mostly determined by
the differences in quality, not in quantity. Fifteen dialect dictionaries were published in the period of Soviet occupation (1944–1990) and the years of re-established independence (1990–2017). They were compiled by both professional
linguists and amateurs. All of them sought to preserve the uniqueness of the
dialect on all levels: vocabulary, morphology, word formation, syntax and phraseology, even the index of proper names. All dictionaries can be described in at
least five aspects: time, extent, orthography, dialect, and place.
In summary of the above, it should be said that the history of Lithuanian dialect dictionaries can be divided into three periods: 1978–1988 (appearance of
the first dialect dictionaries), 1988–2008 (period of the most intensive writing
and publishing), 2008–2017 (period of scientifically based multivolume dialect
dictionaries). Six dialect dictionaries were published during the period of more
than 40 years of Soviet occupation and nine dialect dictionaries, mostly multivolume, were released during 25 years of independent Lithuania (see Diagram 1).
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TYPES OF DIALECT DICTIONARIES
Dialect dictionaries fall within the group of explanatory dictionaries which are
divided into two categories: a dictionary of a certain dialect, subdialect or subdialect group or a dictionary of all the dialects of a certain language. Fifteen dictionaries mentioned above mostly aim at preserving the vocabulary of subdialects and
subdialect groups. Šiaurės rytų dūnininkų šnektų žodynas of Southern Žemaitian
Varniai region, Southern Aukštaitian Druskininkų tarmės žodynas, Pietinių pietų
aukštaičių šnektų žodynas and Eastern Aukštaitian Kupiškėnų žodynas are multidialect dictionaries. Dialect dictionaries (dictionaries of dialects, subdialects or
subdialect groups) are usually one-volume, two-volume or three-volume. There
is one four-volume dictionary. One-volume dictionaries prevailed until the end
of the 20th century. Multi-volume dialect dictionaries are a specific sign defining
the Lithuanian dialect lexicography from the beginning of the 21st century.
Lithuanian dialect dictionaries make two large groups according to their extent. One-volume dictionaries were usually published until 2000, and more
dictionaries containing two, three or four volumes began to appear after 2000.
Five dictionaries can be classified as differential, or specialized, dictionaries.
Ten dictionaries can be called exhaustive dictionaries. The circulation of the
dictionaries is diminishing constantly. For example, the circulation of the first
Lithuanian dialect dictionary was three thousand copies, and one dictionary
published in 2016 has the circulation of two hundred fifty copies only.
The illustrations of dialect headwords differ. There are examples written in
the standard language. For that reason the distinguished dialectal features are
partly revealed. To write other words, the simplified phonetic transcription is
used which reveals the most significant features of a dialect. The phonetic transcription based on the so called Copenhagen tradition is commonly used (see
Diagram 2).

Presentation of dialectal language in Lithuanian dialect dictionaries (orthographic aspect)
D I AG R A M 2 .

Dialect dictionaries show that the explanation of headwords varies: such re
ferences as lk, bk and the explanation using synonyms are refused6; a descriptive
6

lk – Lithuanian literary language, bk – Standard Lithuanian.
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explanation is limited and the most suitable equivalent of the meaning of the
headword is presented (see Diagram 3).

D I AG R A M 3 .

The type of the explanation of headwords

The distribution of dialects reflected in the dictionaries under analysis shows
that we have three dictionaries of Lithuanian Žemaitian dialects (Vytautas Vitkauskas, Šiaurės rytų dūnininkų šnektų žodynas; Juozas Aleksandravičius, Kretingos tarmės žodynas; Birutė Vanagienė, Šiaurės vakarų žemaičių žodynas) and
twelve dictionaries of Lithuanian Aukštaitian dialects (Jonas Petrauskas, Aloyzas
Vidugiris, Lazūnų tarmės žodynas; Gertrūda Naktinienė, Aldona Paulauskienė,
Vytautas Vitkauskas, Druskininkų tarmės žodynas; Aloyzas Vidugiris, Zietelos
šnektos žodynas; Vitas Labutis, Daukšių krašto žodynas; Zanavykų šnektos žodynas; Dieveniškių šnektos žodynas; Klementina Vosylytė, Kupiškėnų žodynas; Angelė Vilutytė, Kaltanėnų šnektos žodynas; Aldonas Pupkis, Kazlų Rūdos šnektos
žodynas; Žaneta Markevičienė, Aurimas Markevičius, Vidiškių šnektos žodynas;
Lietuvininkų tarmių žodynas; Asta Leskauskaitė, Vilija Ragaišienė, Pietinių pietų
aukštaičių šnektų žodynas) (see Chart in the Appendix and Diagram 4).
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As it can be seen from the chart in the Appendix, dialect dictionaries usually have the samples that vary from 30,000 to 50,000 illustrative examples. In
the dialect dictionaries which showed up until 2017 headwords are illustrated
by both the examples of the spoken language and the dialect, subdialect or subdialect group words from the Lietuvių kalbos žodynas. In recent years the headword has been illustrated by the examples from the dialectal spoken language
(see Diagram 5).

D I AG R A M 5 .

Sample of vocabulary of Lithuanian dialect dictionaries (in thousands)

More than 950,000 lexical units are represented in Lithuanian dialect dictionaries. The form of the presentation of lexical units varies from phonetic transcription to simplified phonetic transcription and even the standard language.
The sources of lexical data are spoken language and folklore, both in its spoken
and written form, written sources (published and manuscripts), folklore tales
and songs, the words of folk medicine, etc. Daukšių krašto žodynas is an example of the dictionary where the regional proper names of people and places are
provided.7
There is a nine-year gap between the first dictionary Šiaurės rytų dūnininkų
šnektų žodynas and the second dictionary Lazūnų tarmės žodynas. The third
one – Druskininkų tarmės žodynas – was published three years later. We can
make an assumption that a ten-year gap (1988–1998) was dedicated to the research and structurization of the data collected during the linguistic movement
as well as to the preparation and compiling of dialect dictionaries, the search of
proper methods and the preparations to write a dictionary text.8
7

The author does not evaluate dictionaries according to scientific criteria.

8

For more information about the linguistic movement, see Pupkis 2016.
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The chart shows that almost all the work in the field of dictionary preparation was carried out by well-known lexicographers from the Institute of the
Lithuanian Language (former Institute of the Lithuanian Language and Literature, 1952–1990): Vytautas Vitkauskas, Aloyzas Vidugiris, Klementina Vosylytė, Gertrūda Naktinienė and others. These scientists shared their experience
with the dialectologists of the younger generation who compiled and edited dictionaries, as well as wrote texts for the dictionaries and prepared a few dialect
dictionaries. Danguolė Mikulėnienė, Rima Bakšienė, Asta Leskauskaitė, Vilija
Ragaišienė and others should be mentioned.9

LOCALIZATION OF DIALECT
DICTIONARIES
From the geographical point of view, all the dialect dictionaries of the period in question (1944–2017) are distributed in Lithuania unevenly (see Map).

The geographical distribution of Lithuanian dialect dictionaries shows that a
significant part of dialect and subdialect dictionaries represents the dialects and
subdialects of peripheral areas as well as the ethnic regions which now belong
to Belarus.

9

Thanks to college Vilija Ragaišienė for her remarks about the lack of exhaustive reviews of dialect
dictionaries as well as the lack of articles presenting the main theoretical problems of lexicography: types of dictionaries, structures, methods of dictionary-making.
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Dialect dictionaries were written unevenly from the geografical point of view.
The geographical and statistical analysis enables us to see that the subdialects
which have been thoroughly lexicographically researched are the Southern Žemaitian of Varniai, the Northern Žemaitian of Telšiai, Kretinga and the Western
Aukštaitian of Kaunas, the Eastern Aukštaitian of Kupiškis, Širvintos, Vilnius,
Southern Aukštaitian. The subdialects under investigation are the Southern Žemaitian of Raseiniai, the Western Aukštaitian of Šiauliai, the Eastern Aukštaitian of Panevėžys, Anykščiai, Utena.
The analysis of the types of Lithuanian dialect dictionaries reveals that exhaustive dictionaries take dominating positions. Therefore, the main and evident
conclusion which can be made is that the data of Lithuanian dialect dictionaries
can enrich and enlarge the basis of lexis for the Great Academic Lietuvių kalbos žodynas significantly. Data from all the dialect dictionaries reveal the ethnic
uniqueness of a particular region, historical events and their evaluation. What is
more, it shapes the linguistic self-confidence and identity of the person, raises
interest in one’s dialect.10
It is worth emphasizing the remarkable variety of dialects and their importance while forming linguistic identity.

A VIEW INTO THE LEXICOGRAPHICAL
WORKS OF BALTIC COUNTRIES
The situation relating to the compilation of dialect dictionaries is very similar
in Latvia. It is obvious that the largest number of dictionaries were published
after Latvia regained its independence.11 One-volume dictionaries of Eduards
Ādamsons and Elga Kagaine Vainižu izloksnes vārdnīca (2000), Brigita Bušmane
Nīcas izloksnes vārdnīca (2017) must be mentioned among them. Latvian dialectologists, similarly to Lithuanian ones, write exhaustive, usually two-volume, dictionaries. Two-volume dictionaries of Sarmite Baluode (Sarmīte Balode) and Ilga Jansone Kalnienas izloksnes vārdnīca (2017) as well as Antoņina
Reķēna Kalupes izloksnes vārdnīca (1998) were published.
Latvians turned their attention to abundant comparison forms which are
unique and significantly enrich the standard language. Sinoles izloksnes salīdzi
nājumu vārdnīca (2001) prepared by Maiga Putniņa and Agris Timuška is based
10
11

See Lietuvių kalbos žodynas.

Special thanks to Assoc. Prof. Dr. Edmundas Trumpa, University of Latvia, Department of Latvian and Baltic studies, Chair of Baltic Linguistics.
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on the comparisons of one subdialect. During the period of the Soviet occupation a three-volume dictionary of Elga Kagaine and Silvija Raģe Ērģemes izloks
nes vārdnīca (1977–1983) was published in Latvia. Five dictionaries (and one
dictionary of comparisons) were published in Latvia in the period from 1944 to
2017. An investigation into the dialect dictionaries published in Lithuania and
Latvia shows that the proportion is 6:1 as far as the period from 1940 to 1998 is
concerned and 9:4 regarding the period from 1998 to 2017. Latvian linguists
are preparing the collection of all the Latvian dialects – Latviešu valodas dia
lektu atlants.12 In recent years Latvian dictionaries have appeared in electronic
versions as well.13
In the beginning of the 20th century (in 1920, to be precise) Estonian linguists
developed the program and references for the compilation of dialect dictionaries. Dictionaries (electronic forms) from different parts of Estonia – Kihnu, Seto, Hiiu14 – can be found. Some of them, e.g. Small Dialectological Dictionary,
was prepared in the period from 1982 to 1989. In 2011, Vanapärase Võru murde
sönaraamat (The Dictionary of Old Võru Dialect) was published. The Institute
of the Estonian language stores the Alphabetical Archive of Dialect Dictionary (2.7 million paper slips). Estonian linguists are preparing the virtual database DED (Dictionary of Estonian Dialects), which will be accessible by all the
members of the society. The words of the standard Estonian language as well
as the words of all dialects of this language will be provided in this database.15
Some facts mentioned above prove that Estonian dialectologists have made a
significant impact in the field of dialectal studies. On the other hand, Estonian
linguists prefer electronic versions of dictionaries to paper ones.
To summarize the dialectological work accomplished by Baltic linguists since
1990, we can mention two approaches. Lithuanian dialectologists prepared dictionaries which cover almost all the peripheral areas of the country as well as
ethnic territories. Latvians prepared subdialect or specialized dictionaries (such
as the comparative dictionary of dialects). They are also determined to publish
the collection of all Latvian dialects. Estonians prefer to digitize manuscript and
published dictionaries of Estonian dialects and to prepare a single digitalized
database.
12

See Latviešu valodas dialektu atlants. Leksika (1999); Latviešu valodas dialektu atlants. Fonetika
(2013).

13

See Balode, Jansone 2017.

14

15

Seto Dictionary (2016), Eastern Dialect Dictionary (2016), Hiiu Dictionary (2015), Kihnu Dictionary (2013). See https://www.eki.ee/EN.
For more information, see Kalvik, Kendla 2018: 52.
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CONCLUSIONS
The research material suggests that the Lithuanian school of dialect dictio
nary-making started to form in the 1960s–1970s. It should be noted that the authors and compilers of dialect dictionaries start to move away from the methods
and principles used while writing the Lietuvių kalbos žodynas in the beginning
of the 21st century only. Instead, they use their own methods (e.g. presentation
of words in thematic groups or alphabetically; usage of phonetic transcription (it
can vary from simplified and close to the standard language to detailed phonetic
transcription), descriptions of dialectal features (from descriptive to scientific
research) and others). Hence, the school of the Lithuanian dialectical lexicography could be considered as formed from the year 2000 only.
During the period of 1944–2017 fifteen dialect dictionaries were published
in Lithuania. This era can be divided into two smaller periods marked with significant historical changes: the first is from 1944 to 1990 and the second – from
1990 to 2017. The first period involves the years of Soviet occupation and can
be subdivided into two smaller groups: the years of the first dialect dictionaries
(1976–1988) and the years when not a single dialect dictionary was published
(1988–1990). The period of restored independence (1990–2017) can also be
subdivided into two parts: 1) from 1990 to 2008 when five dialect dictionaries were published and 2) from 2008 to 2017 when four dialect dictionaries
appeared.
Five dictionaries (out of fifteen mentioned above) are considered as differential ones and ten are regarded as the dictionaries of an exhaustive (systemic)
type. In the period of 70 years the print runs have dropped dramatically. The
first dialect dictionary published in 1976 had a print run of 3,000, whereas a
dictionary published in 2016 had a circulation of 250 copies.
Dialectologists of the Institute of the Lithuanian Language seek to investigate
and preserve the language of peripheral areas: the dialects of ethnic Lithuanian
lands or the subdialects and subdialect groups of border territories as well as the
dialects and subdialects of the Lithuanian periphery.
Despite the fact that the specific principles of dictionary-making are still a
matter of discussion, it is obvious that dictionaries are compiled for some purposes. A long-lasting value, scientific research, applied and educational benefits
should be mentioned among them. In 2011, the digital dictionary Lithuanian
Dialects / Lietuvių tarmės was released in a CD format.
Dialect dictionaries not only supplement greater lexicographical works (such
as Lietuvių kalbos žodynas) but also reflect the ethnic peculiarities of the region,
historical events and their evaluation, personal linguistic self-consciousness and
self-esteem, and stimulate interest in a native dialect.
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Svarbus lietuvių dialektologijos aspektas:
šnektų žodynai
SAN T R AUK A
Straipsnyje aptariama lietuvių kalbos tarmių žodynų rengimo raida nuo 1944 iki 2017 m.
Kaip žinoma iš istorijos, jaunagramatikių (kalbotyros kryptis, susiformavusi Leipcige (Vokietija) XIX a. pabaigoje ir gyvavusi iki XX a. pradžios) skleistos idėjos padėjo rastis šimt
mečio darbui – didžiajam Lietuvių kalbos žodynui. Kur kas vėliau, apie XX a. 7–8 dešimtmetį, ėmė kurtis ir lietuviškoji tarmių žodynų rengimo mokykla. Tiesa, tik XXI a. pradžios
tarmių žodynuose stengiamasi kiek atsiriboti nuo Lietuvių kalbos žodyno rengimo principų ir apsibrėžti savuosius (lizdinis ir nelizdinis žodžių pateikimas; fonetinės transkripcijos
taikymas (nuo supaprastintos ir artimos bendrinei kalbai iki išsamios fonetinės); tarminių
ypatybių aprašai (nuo aprašomųjų iki mokslo tiriamųjų) ir pan.). Taigi apie susiformavusią
lietuvių tarminės leksikografijos kryptį galėtume kalbėti nuo 2000 m.
Nors dar iki dabar tebesvarstomi atskiri žodyno rengimo principai, bet matyti, kad tarmių žodynai rengiami turint kelis tikslus: išliekamąjį, mokslo tiriamąjį, taikomąjį ir mokomąjį (2011 m. mokymo tikslais išleista kompiuterinio žodynėlio – kompaktinės plokštelės
Lietuvių tarmės / Lithuanian Dialects 3 dalis).
Lietuvos okupacijos (1944–1990) ir antrosios Lietuvos Nepriklausomybės metais
(1990–2017) išleista 15 šnektų žodynų, parengtų profesionalių kalbininkų ir mėgėjų. Visi jie straipsnyje apibūdinami laiko, apimties, užrašymo (tarminių ženklų) ir geografiniu
požiūriais.
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Pastebėta, kad 1990–2008 m. buvo intensyviausias šnektų žodynų rengimo ir leidimo
metas. Nuo 2008 iki 2017 m. pasirodo jau moksliniu pagrindu parengti keliatomiai šnektų
žodynai.
Visi šnektų žodynai pagal apimtį yra dvejopi: vienatomiai arba keliatomiai. Iki 2000 m.
daugiausia rengti vienatomiai žodynai, o nuo 2000 m. ima rodytis dvitomių, tritomių ir keturtomių lietuvių kalbos šnektų žodynų.
Žodynų iliustraciniai pavyzdžiai užrašomi įvairiai. Yra žodynų, parašytų bendrine kalba. Labai dažnai šnektų žodynų sudarytojai naudoja supaprastintą fonetinę transkripciją.
Naujausių tarminių šnektų žodynų iliustraciniai pavyzdžiai jau pateikiami išsamia fonetine
transkripcija.
Tarmių požiūriu žodynai pasiskirstę taip: 3 skirti žemaičių šnektoms (Vytauto Vitkausko
Šiaurės rytų dūnininkų šnektų žodynas (1976), Juozo Aleksandravičiaus Kretingos tarmės žodynas (2011), Birutės Vanagienės Šiaurės vakarų žemaičių žodynas (t. 1, 2014, t. 2, 2015)), o
12 – aukštaičių šnektoms (Jono Petrausko, Aloyzo Vidugirio Lazūnų tarmės žodynas (1985),
Gertrūdos Naktinienės, Aldonos Paulauskienės, Vytauto Vitkausko Druskininkų tarmės žodynas (1988), Aloyzo Vidugirio Zietelos šnektos žodynas (1998), Vito Labučio Daukšių krašto žodynas (2002), Zanavykų šnektos žodynas (t. 1, 2003, t. 2, 2004, t. 3, 2006), Dieveniškių šnektos žodynas (t. 1, 2005, t. 2, 2010), Klementinos Vosylytės Kupiškėnų žodynas (t. 1,
2007, t. 2, 2010, t. 3, 2012, t. 4, 2013), Angelės Vilutytės Kaltanėnų šnektos žodynas (2008),
Aldono Pupkio Kazlų Rūdos šnektos žodynas (t. 1, 2008, t. 2, 2009), Žanetos Markevičienės,
Aurimo Markevičiaus Vidiškių šnektos žodynas (2014), Lietuvininkų tarmių žodynas (2014),
Astos Leskauskaitės, Vilijos Ragaišienės Pietinių pietų aukštaičių šnektų žodynas (t. 1, 2016)).
Geografiniu požiūriu daug šnektų žodynų yra parengta iš paribio vietų. Lietuvių kalbos
instituto dialektologų ir tarmėtyrininkų, dirbusių Lietuvos aukštosiose mokyklose (Vilniaus
universitete, Edukologijos universitete), tikslingai tiriama ir saugoma šnektų ar tarmių periferija: lietuvių kalbos tarmių etninėse Lietuvos žemėse ar Lietuvos paribyje esančių šnektų,
taip pat ir Lietuvos teritorijoje išsidėsčiusių lietuvių kalbos šnektų bei tarmių paribio leksika.
Straipsnyje priminta ir latvių bei estų tarmių žodynų rengimo tradicija bei esama padėtis.
Įteikta 2018 m. spalio 10 d.
JANINA ŠVAMBARY TĖ-VALUŽIENĖ
Institute of the Lithuanian Language
Petro Vileišio g. 5, LT-10308 Vilnius, Lietuva
janina.valuziene@gmail.com
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Eastern Aukštaitian
Vilniškiai

Dieveniškių šnektos
žodynas

16

Vo. 1, 2005,
Vo. 2, 2010

Vo. 1, 2003,
Vo. 2, 2004,
Vo. 3, 2006

2002

50 thousand

120 thousand

Not specified

40 thousand

50 thousand

30 thousand

50 thousand

Sample of
vocabulary

Exhaustive

Exhaustive

Differential?

Exhaustive

Exhaustive

Exhaustive

Differential

Type of
dictionary

The mark // is followed by the names and surnames of compilers. Sometimes there are names of both authors and compilers mentioned. Compilers finished preparing the dictionary after the death of authors. In those dictionaries where texts were written by the group of authors, names
of editors are enclosed after the mark //.

// Laima Grumadienė,
Danguolė Mikulėnienė,
Aloyzas Vidugiris, Kazys
Morkūnas

South of Western
Aukštaitian

Western Aukštaitian
Kauniškiai

Daukšių krašto
žodynas

Zanavykų šnektos
žodynas

// Aldonas Pupkis,
Klementina Vosylytė and
others

Vitas Labutis

1998

South-east
Aukštaitian

Zietelos šnektos
žodynas

Aloyzas Vidugiris

Southern Aukštaitian 1988
(Dzūkai)

Druskininkų tarmės
žodynas

Gertrūda Naktinienė, Aldona
Paulauskienė, Vytautas
Vitkauskas

1985

1976

Publishing
date

Lazūnų tarmės
žodynas
Eastern Aukštaitian
Vilniškiai (Eastern
Dzūkai)

Dialect, subdialect

Title of dictionary

Jonas Petrauskas, Aloyzas
Vidugiris

Vytautas Vitkauskas

Author (-s) //
compiler (-s)16
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Asta Leskauskaitė, Vilija
Ragaišienė

// Jonas Bukantis, Žaneta
Jokužytė, Loreta Liutkutė,
Virginija Veiverienė.

Žaneta Markevičienė,
Aurimas Markevičius

Pietinių pietų
aukštaičių šnektų
žodynas

Lietuvininkų tarmių
žodynas

Vidiškių šnektos
žodynas
2014

2014

Vo. 1, 2014,
Vo. 2, 2015

2011

Vo. 1, 2008,
Vo. 2, 2009

2008

Publishing
date

Southern Aukštaitian Vo. 1, 2016
(Southern Dzūkai)

Western Žemaitian
and Western
Aukštaitian – the
Southern area of
the Small Lithuania
(Klaidėpa region)

Eastern Aukštaitian
Širvintiškiai

Northern Žemaitian
Telšiškiai

Northern Žemaitian
Kretingiškiai

Western Aukštaitian
Kauniškiai

Eastern Aukštaitian
Vilniškiai

Kaltanėnų šnektos
žodynas

Kazlų Rūdos šnektos
žodynas

Dialect, subdialect

Title of dictionary

Birutė Vanagienė // Danguolė Šiaurės vakarų
Mikulėnienė, Daiva Vaišnienė žemaičių žodynas

Juozas Aleksandravičius
// Danguolė Mikulėnienė,
Juozas Pabrėža

Aldonas Pupkis

Angelė Vilutytė

Author (-s) //
compiler (-s)

Not specified

Not specified

Not specified

Not specified

Not specified

60 thousand

40 thousand

Sample of
vocabulary

Exhaustive

Differential?

Exhaustive

Differential

Differential

Exhaustive

Exhaustive

Type of
dictionary
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GENOMIKA, ATMINTIS,
KALBA, TIKRAS IR DIRBTINIS
INTELEKTAS. KAIP VISKAS
SUSIJĘ?
Genomics, Memory, Language, Human and
Artificial Intelligence. How is Everything
Interconnected?
A NOTACI JA
Mes informaciją kaupiame ne tik penkiais pojūčiais. Žmogaus DNR perneša neįmanomai didelį kiekį informacijos. Mokslininkai baigia skaičiuoti žmogaus genus. Dabar, kai
imamasi kurti dirbtinį intelektą, verta klausti klausimų apie tai, kaip yra įrašoma informacija
apie žmogų genuose, ar tokią informaciją galima dekoduoti taikant, pavyzdžiui, jungtinius
kalbotyros ir kitų mokslų metodus, kiek procentų mūsų pasąmonės archyvų sudaro DNR
esanti informacija, ar ji pavaldi verbaliniam kodavimui ir dekodavimui? Atsakymų į šiuos
klausimus ieškojimas vestų tarpdiscipliniškumo link, kur genetikai, lingvistai, technologijų
srities mokslininkai galėtų plėsti žmogaus savęs pažinimo ribas.
ES M IN I A I Ž O DŽI A I : genomika, atmintis, informacijos kaupimas ir kodavimas, pažinimas.
A N NOTAT ION
We do not only collect information by the five senses. The human DNA carries vast
amounts of information. Scientists are about to calculate human genes. In the light of the
present-day endeavour to create artificial intelligence, it is worthwhile to ask how information about a human being is recorded in genes, can such information be decoded by applying, for instance, combined methods of linguistics and other sciences, what percentage
of our subconscious archives is made of the information stored in the DNA and whether it
yields itself to verbal coding and decoding. The search for the answers to these questions
would lead us towards cross-disciplinarity, where geneticists, linguistics and technological
scientists could expand the limits of human self-knowledge.
K E Y WOR DS : genomics, memory, accumulation and encoding of information,
cognition.
Straipsniai / Articles
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KLAUSIMŲ PRADŽIA
Žinių išlaisvinimas ir prieinamumas sukuria paradoksaliai dvejopą situaciją:
visur besiskverbiantis pažinimas leidžia kaupti faktus, tačiau jų gausa mažina gebančių arba norinčių tuos faktus sieti ir apibendrinti žmonių skaičių. Profesio
nalumas, specializacija tampa pavojingi, nes gali paversti žmogų siauros srities
žinovu, kuriam teks galynėtis su kompiuterio atmintimi. Ir pralaimėti.
Toks scenarijus pavojingas dar ir tuo, kad žmogiškas ir prigimtinis smalsumas, noras pažinti, išsiaiškinti, suprasti nebėra svarbus per se, o tik tada, kai visa
tai veda prie technologinio pritaikomumo.
Taip išmintis gali tapti tik žodžiu žodyne, nes ji, pati savaime, daiktiškame,
naudos kriterijais apibūdinamame pasaulyje yra nereikalinga, todėl, kad ji – tik
būsena, o ne technologinis proveržis.
Ir vis dėlto.
Smalsu, be galo įdomu būtų sužinoti, kokį turinį, be akivaizdžiai poetinio,
mūsų protėviai užkodavo tam tikruose sakiniuose, patarlėse, padavimuose. Štai
dabartiniai genetikai galėtų visai kitaip interpretuoti pasakymus „kraujo broliai“, „kraujo ryšys“.
O ką reiškia perduoti žinias krauju, iš kartos į kartą? Vėlgi, genetikai aiškiai
pasakytų: visa žmogaus informacija yra DNR, tad posakis kaip ir nekelia jokios
komplikacijos...
Ir vis dėlto.
Smalsu būtų sužinoti, ar galima visai kitaip perskaityti užrašytą žmogaus
genomą. O kas, jei jį kartu su genetikais skaitytų šiuolaikiniai kalbos tyrėjai,
istorikai?
Mokslas visada yra dalis paslapties. Vien jau tai, kad mokslinis, jautrus ir alkanas žvilgsnis veda gilyn į esmių pažinimą, daro jį artimą mistikams. Pastarieji
taip pat smalsūs šios ir anos pasaulio pusių kolumbai.
Antai Indijos mistikai kai kuriose dvasinio pažinimo srityse yra gerokai pralenkę vakarietiško žinojimo laiką. Jie jau amžių amžius puoselėja sistemą, kurioje svarbią, bet ne svarbiausią vietą užima atimtis.
Indijos mistikų teigimu, toji atmintis nėra tik tai, ką esame įpratę vadinti atmintimi – smegenų gebėjimą atsiminti su mūsų patirtimi susijusius dalykus. Indijos mistikai, jogai, teigia, kad mūsų atmintis yra materialaus ir dvasinio kūno
atmintis, kuri kaupia visą informaciją nuo pat pasaulio sukūrimo.
Skamba keistai, bet ir vėl: tokiame pasakyme atviros širdies mokslininkas jau
perskaitytų ir šį tą daugiau, o būtent kad, pavyzdžiui, mano DNR gali atvesti į
kartų medžio šaknis.
Gali, bet ar atveda? Nebūtinai, nes mokslo tikslumas, griežtumas, net – sausumas neretai užkerta kelią įvairių idėjų jungtims.
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Kita vertus, savo prigimtimi būdamas kūrybos sritis, mokslas visada liks vieta, kurioje rasis vietos ir naujiems, dar nepaaiškintiems dalykams, o kartu – ir
dermei minčių, iš pradžių, rodos, niekaip nederančių tarpusavyje.

HIPOTEZĖS IŠKĖLIMAS
Žmogus yra sudėtinga sistema. Kūno bei dvasinio pasaulių jungtis ir priešprieša buvo ir dar ilgai liks menininkų, mokslininkų ir šiaip smalsių žmonių vilties bei nusivylimų pasaulis.
Kažkuriuo momentu žmogus suvokė, kad savo patirtį ir atradimus būtina
fiksuoti, kaupti ir perduoti kitoms kartoms. Ženklai, simboliai, pasakojimai,
raštas, vaizdai, muzika – visos priemonės paima po gabalėlį matomos ir nematomos realybės, sustingdo ją sau būdingais būdais ir atiduoda kitiems, atiduoda
į ateitį. Užkoduoja vildamiesi, kad kiti sugebės dekoduoti.
Žmogaus protas nors ir sunkiai, nors ir ne viską, bet sugeba dekoduoti kitados savo kurtas žinių perdavimo sistemas: antai XIX amžiuje perskaityti senovės Egipto hieroglifai, Mesopotamijoje naudotas dantiraštis...
XX amžius leido atversti kitą, gerokai sudėtingesnę – genų knygą. Genetika,
dabar – ir genomika sparčiai braunasi per chemines mūsų informacijos formules
į pačią žmogaus biologijos esmę.
Baigiami skaičiuoti žmogaus genai, jų kombinacijos. Žmogaus genų žemėlapis leidžia dėlioti ir kitą, ne tik geografinę homo sapiens kelionę. Lygiai ir tai,
kas į šią kelionę pasiimama: genuose koduojama rūšiai būdinga informacija, perduodama iš kartos į kartą. Paveldimumas, aplinkos poveikis – viskas įsispaudžia
genuose. Jie atsakingi ne tik už informaciją, bet ir už jos pritaikymą, funkcijas.
Pavyzdžiui, žmogaus genas FOX2P, atsakingas už kalbos funkcijas.
Taigi genetika leidžia mums iš naujo susipažinti su pačiais savimi. O šių laikų
technologijos, ypač – dirbtinio intelekto kūrimas, verčia mus iš naujo atsigręžti
į savo prigimtį ir kelti (kartoti) šiuos atsakymų ieškančius klausimus:
Kaip mes kaupiame informaciją apie save genų lygyje? kaip ši informacija yra
užkoduojama? kaip mes ją dekoduojame? kaip ji yra įžodinama? ar visa genų
lygio informacija yra „sunkioji“ – apie materiją, o gal ten taip pat slypi žinių
apie dvasinę homo sapiens genetiką? kaip genų informacija atkeliauja į vartojimui
prieinamą atmintį? ar kalba (plačiąja prasme) dalyvauja tokios informacijos kodavime, ar tik jos kaupime ir perdavime? ar egzistuoja žodžių kodai, galintys padėti „atrakinti ir užrakinti“ genų informaciją? kaip kalba iš viso susijusi su genų
informacijos klodais? ar galima, o jei taip, tai kaip būtų galima per kalbos kodus
programuoti genetinio lygio informaciją? ar galime iš principo kalbėti ne tik apie
kūno, bet ir apie nematerialią, tarkime, sielos genetiką (plg. graikų psyche ir visą
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gr. neuron pasaulį)? ar kalbėdami, pavyzdžiui, apie lietuvio, vokiečio, kino, etc.
genomą, mes galime kalbėti ne tik apie biologinę informaciją ir kaip tokia informacija gali būti koduojama bei paveldima?

Visi šie klausimai neatrodys keisti, jei tik akimirkai pagalvosime apie savo pačių prigimtį ir jos paslaptingumą. Sukurti mes ar – evoliucijos rezultatas? Kas ir
kada į mus „instaliavo“ sąžinės programą?
Taigi ar įmanoma pasitelkus tarpdisciplininį požiūrį iš naujo skaityti genų
(genomo) informaciją ir ieškoti joje kodų, kurie paklustų ne tik biocheminiam,
bet ir verbaliniam kodavimui ar dekodavimui?
Daug dar klausimų, kurių buvimas gyvenimą šiapus daro įdomų ir prasmingą. Todėl mano keliama hipotezė skamba šitaip:
Žmogaus genome egzistuoja koduota informacija, kuri yra susijusi ne tik su fizinėmis savybėmis, jų atmintimi bei perdavimu, bet ir su dvasinėmis žmogaus
savybėmis, jų atmintimi ir perdavimu, o kalbos fenomenas turėtų sieti šias dvi
sritis ir leisti koduoti ir dekoduoti sukauptą informaciją, pervesti ją iš genetinės
atminties į psichologinę bei verbalinę, taip pat galėtų būti ir atgalinis kelias.

SUNKUMŲ IŠŠŪKIAI
Jau pačioje hipotezėje slypi keletas sunkių potemių. Man šie sunkumai nesig
nalizuoja apie pačios hipotezės neįmanomumą. Priešingai – tai tik ryškūs dirgikliai, leidžiantys jungti skirtingas dalis į visumą.
Vienas iš sunkumų yra susijęs su savybių apibrėžimu. Fizines žmogaus savybes mes daugiau ar mažiau galime išvardyti ir aprašyti, tačiau dvasinės tokiam
veiksmui taip lengvai nepaklūsta. Čia labai svarbi tampa nuomonės, požiūrio
sritis. Ar tai reiškia, kad toks dvasinių savybių apibrėžimas nėra įmanomas?
Nemanau. Jų egzistavimu abejoja vienetai, o esamą dalyką kalba yra pajėgi
apibrėžti.
Kitas sunkumas – atmintis. Genetinę atmintį šiek tiek supaprastintai būtų
galima palyginti su biblioteka, kurioje kaupiamos žinios apie mus, homo sapiens.
Tos žinios – tam tikroje cheminėje terpėje įrašyta informacija.
Neuromokslinikai, tiriantys žmogaus smegenis, įvardija sritis, kurios atsakingos už atmintį, pavyzdžiui, lobus temporalis.
Yra teigiama, kad mes atmintį kaupiame per jusles. Bet ar tiktai? Ar gali mūsų atmintį papildyti informacija iš genetinio sluoksnio? Mano nuojauta sako –
gali ir pildo. Todėl visai prasmingas klausimas – kaip?
Juk mumyse vykstantys procesai turi galimybę tapti suprantami, vadinasi,
išverčiami į žodžius.
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Tad jei egzistuoja informacija, jei egzistuoja vietos, kuriose ji yra išskleidžiama, kur ja yra dalijamasi, turi egzistuoti ir būdai atsekti šį kelią, o gal ir pakartoti.

TIKIMYBĖS PRIELAIDOS
Atsitiko kaip ir kiekvienam normaliam humanitarui: nors tikslieji mokslai ir
sekėsi, bet dėl įvairių priežasčių mokykloje nuo jų nutolta, tačiau pagarba šiai
žinojimo sričiai liko ir vis didėjo.
Dar labiau ją stiprino filosofinė nuostata, kad žmogus nėra dalomas, jo pažinimas privalo būti kaip galima labiau sujungtas. Nekalbu apie specifines tyrimų
sritis. Kalbu apie jungiančią visus žinojimus išmintį, o ją kuria bet kuris gilesnis
mokslinis pažinimas. Kuria, bet nebūtinai moka aprašyti, nupasakoti, padaryti
suprantamą didumai.
Pats savęs daug kartų klausiau, ar įmanoma atsakyti į šios hipotezės pristatytymo tekste kylančius klausimus, pasitelkus kalbos, genomikos, neuromokslų
mokslininkus, psichologus bei kompiuterių asus. Bet pamėginkite atrišti smalsumą, vaizduotę po šio skyriaus:
Genetika gali papildyti kitų kilmę tiriančių mokslų žinias.
Informacija, perduodama genais, sugrupuota, susieta gijomis ir palyginta su kitų
populiacijų genetine informacija, leidžia daryti išvadas apie populiacijos kilmę.
„Žmogaus DNR, perduodamoje per kartas, glūdi informacija apie mūsų protėvių
istoriją. Todėl šiuolaikiniai dabarties populiacijų genetinės įvairovės tyrimai padeda atskleisti net tuos žmonijos istorijos aspektus, apie kuriuos tėra labai nedaug
antropologinių ir archeologinių duomenų arba turimos vien hipotezės“, – rašo
Vaidutis Kučinskas.
Genų skaitymo metodas – kruopšus kiekybinės informacijos grupavimas ir tyrimas. Tada perskaitome ir kitą informaciją: apie paveldėjimą, ligas, nors pagrindas
lieka tas pats – genomo informacijos dešifravimas.
2003 m. balandį paskelbta, kad baigtas žmogaus genomo skenavimas. Sakoma,
kad turime po maždaug 35000 genų. Bet: „šiandien jau žinoma, kad tik nedidelė genomo dalis sudaro funkciniu požiūriu svarbius vienetus – genus. Kita DNR
dalis yra vadinama nekoduojančiąja. Tačiau tikėtina, kad šis teiginys yra teisingas
tik iš dalies.“
Kokia informacija perduodama kitomis dalimis? Ją galima tirti biocheminiais metodais. O kas, jei į DNR užkoduotas žinias pažvelgtume kitais rakursais, iš kitų
mokslų teritorijos, o dar – iš praktinės srities, pavyzdžiui, informacinių technologijų, dirbtinio intelekto paieškos perspektyvos? Ar įvairiadisciplininis požiūris
atvertų kitą DNR perskaitymo šifrą?
Mintys perskaičius V. Kučinsko Genomo įvairovė: lietuviai Europoje, 2004
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V. Kučinskas, tirdamas genomą, pasitelkė vieną iš humanitarinių mokslų –
istoriją. Jo tyrimai atveria naujos erdvės lietuvių kilmės aiškinimui. Į istorijos
teritoriją mokslininkas atėjo nuosekliai tęsdamas savo genetinius tyrimus. Jo
keltas klausimas „Koks yra lietuvio genomas?“ davė įspūdingų rezultatų. Mokslininkas ėjo iš žinomo lauko (genomas) į miglotą (etnogenezė). Matyt, įmanomas ir atvirkščias kelias.
Mes žinome, kad žmogus gimsta turėdamas įgimtą gebėjimą išmokti kalbą.
Konkrečioje kalbinėje aplinkoje žmogus perima ir konkrečios kalbos gramatiką,
įgyja kalbos jausmą. Jau žinome, kad yra aprašytas genas, atsakingas už kalbą.
Mes žinome, kad žmogus turi ir kitas įgimtas savybes: prieraišumą, jausmus,
„atranda“ vertybes (jas priima arba atmeta – čia kitas dalykas, svarbu, kad yra
duotas kodas jas suprasti, grupuoti, „archyvuoti“). O jei tokia informacija, vaizdžiai tariant, irgi perduodama krauju?
Tokių klausimų kėlimas – labai komplikuotas. Tarsi mėginama aprėpti neaprėpiamą, sieti nesusiejamą... Bet nuojauta sako, kad laikas tai daryti yra būtent
dabar, kai turime tiek daug žinių apie aplinką ir save. O tos žinios vis gausėja,
nors žmogiškosios prigimties tyrimuose vis sukamės ratu.
Ir dar:
Nors kiekvienas mūsų esame unikalūs, tačiau bendri vertinimai liudija, kad
DNR lygmenyje skirtumai tarp žmonių sudaro vidutiniškai tik 0,1 proc. Taigi
99,9 proc. DNR sekos yra tapačios.
Genomą galima palyginti su knyga, nes jis taip pat yra raidžių A, T, G ir C (t. y.
nukleotidų) aibė – rinkinys. Kiekvieno žmogaus genomo knygos skirtumai, palyginti su kitu genomu, labai nedideli, – teigia V. Kučinskas.

Lygiai taip pat žmonės sudaryti iš tų pačių, tik šiek tiek skirtingai sumaišytų
instinktų, žodžių, jausmų, potyrių rinkinių. Visi drėbti iš to paties molio... Tik
viena nežymi dalelytė mus paverčia unikaliais (įsivaizduokite tobulą įrenginį,
bet be energijos šaltinio. Kas ir kur yra ta dalelė, tas šaltinis, kuris paleidžia ir
daro nepakartojamą šį įrenginį?)
Gebėjimas mąstyti taip pat duotas visiems. Mąstymo grandinė yra aiški: patyrimas – ikižodinė būsenų stadija – įžodinimas (raiška) – patyrimas... Man atrodo, kad čia yra spraga. Mes mąstydami operuojame ne tik penkiais pojūčiais
gaunama informacija. Mes taip pat „prieiname“ prie kūne esančios informacijos,
sakykime, genetiškai užkoduotos ir perduodamos iš kartos į kartą informacijos.
Kaip? Kur?
Egzistuoja ir tam tikri istorinės atminties, išminties kodai ir jų sistemos. Gali
būti, kad jie ateities kartoms perduodami panašiai, kaip yra perduodama informacija genais. Gali būti, kad istorinės patirties (plačiąja prasme) kodai irgi įrašyti genuose. Dalį tos informacijos, dalį tų kodų žmonės paveldi per prigimtį,
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sakome – suvokia intuityviai, be savo individualios patirties. Dalį dekoduoti
mokosi visą gyvenimą. „Žmogaus evoliucijai rekonstruoti reikalingi ir istoriniai,
ir statistiniai tyrimai. Tam, kad suvoktume žmogaus evoliuciją, ne mažiau svarbios fizinė ir socialinė antropologija, archeologija, demografija ir lingvistika“, –
teigia V. Kučinskas.

KELIO PRADŽIA
2017 m. savo hipoteze pasidalinau su dviem itin garbiais mokslininkais –
akademikais prof. Grasilda Blažiene, žinoma prūsiste bei kalbos tyrėja, ir prof.
Vaidučiu Kučinsku, garsiu genetiku, platesnei visuomenei žinomu ir kaip lietuvio genomo tyrėjas.
Esu dėkingas akademikams už tai, kad išklausę mano svarstymus abu pasakė,
kad idėjos yra vertos kruopščių ir gilių tyrimų.
Hipotezė, skylanti ne į vieną tyrimo objektą, reikalauja sutelkti didesnį būrį
tarpdisciplininės komandos. Didelis džiaugsmas, kad abu akademikai nusprendė
prisidėti prie šio tyrimo ir vadovauti atitinkamoms mokslininkų komandoms.
Šiandien vyksta projekto įgyvendinimo galimybių paieškos, finansavimo
paieškos. Lėšos, palyginti su galimais rezultatais ir nauda daugeliui mokslų bei
praktiniam pasauliui, nėra didelės, bet itin reikalingos.
Be intelektualinių resursų, reikia ir laboratorijos, medžiagų genetiniams tyrimams. Yra kreiptasi. Laukiame.
Todėl kelias, nors ir matant po kojomis tvirtą pagrindą, turint šalia labai patyrusius ir garbius Draugus, vis dėlto tvyro tirštame ryto rūke.
Įteikta 2018 m. lapkričio 22 d.
LINA S KON T R IM A S
Vilniaus universitetas
Saulėtekio 9, LT-10222 Vilnius
l.kontrimas@prservice.lt
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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.
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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.
Nurodymai autor iams 
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